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Antall 
bekreftede 
smitte-
tilfeller

Sør-Korea: 
256
Sør-Korea: 
256

Russland: 1625

Kina: 
4637

Kilder: Kommuneoverleger og SUS (Rogaland), Folkehelseinstituttet og Meldingssystem 
for smittsomme sykdommer (Norge), Gisanddata (verden)     

Innhentet av: Pernille Filippa Pettersen, Andreas Danielsen Johansen og Viktor Klippen

Kilder: Kommuneoverleger og SUS (Rogaland), Folkehelseinstituttet og Meldingssystem 
for smittsomme sykdommer (Norge), Gisanddata (verden)     

Innhentet av: Pernille Filippa Pettersen, Andreas Danielsen Johansen og Viktor Klippen

USA: 73.566

Canada: 4366

Sør-Afrika: 153

Brasil: 8605

Iran: 6486Iran: 6486
Japan: 
556
Japan: 
556

Australia: 97

Antall døde i utvalgte landAntall døde i utvalgte land
     – virusutbredelse i verden

Sverige: 3040
Norge: 216Norge: 216

Danmark: 506

Tyskland: 7277

Frankrike: 25.812

Spania: 25.857

Finland: 255

Storbri-
tannia: 30.150

Italia: 29.684

Oppdatert torsdag 7. mai 
kl. 09 til 17.
(Tall i parentes fra onsdag).

Merk: Selv om �ere testes nå, 
kan det fortsatt være mørketall 
i tillegg til bekreftet smittede. 

Rogaland (med Sirdal) 
436 bekreftet smittet (435)   
4 døde (4)
0 innlagt på SUS (1)
0 på respirator på SUS (0)

Norge
8015 bekreftet smittet (7975)
216 døde (216)
63 innlagt på sykehus (62)   
34 innlagt på intensiv (36) 
191.946 er testet 

Verden
3.781.896 bekreftet
smittet (3.688.635)  
264.602 døde 
(258.085)
1.254.744 frisk-
meldte (1.210.015 ) 

 

Koronapandemien Les mer på Aftenbladet.no

Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk (IVAR) sitt nye kloakkrenseanlegg i Mekjarvik ble åpnet i 
2018. Fjellanlegget renser kloakk fra 400.000 personer ved hjelp av biologisk rensing.
c PÅL CHRISTENSEN

Kan oppdage  
koronasmitte  
i kloakken
SØR-ROGALAND:  
Avløpsvannet kan gi 
tidlig svar om det er ny 
smitte i befolkningen.
 
Stein Halvor Jupskås 
stein.jupskaas@aftenbladet.no

 
I utvalg for miljø og utbygging i 
Stavanger onsdag fikk Ingebjørg 
Folgerø (H) enstemmig tilslut-
ning for sitt forslag om å vurdere 
nærmere et snarlig prosjekt for å 
overvåke smittespredningen av 
covid-19 via IVARs avløpsvann.

På ballen
IVAR, det interkommunale sel-
skapet for vann, avløp og reno-
vasjon, har allerede tatt ballen, 
og driver nå pasningsspill med 
forskningsstiftelsen Norce, som 
beleilig nok er nabo til IVARs ho-
vedrenseanlegg i Mekjarvik i Ran-
daberg.

– Vi har bedt Norce om forslag 
til praktisk gjennomføring og vi-
dere om et kostnadsoverslag, sier 
fagansvarlig for avløp i IVAR, Eli-
ne Nilsen Furre.

– Har dere tro på at dette kan 
bidra til å oppdage nye smittebøl-
ger tidlig?

– Ut fra det vi har sett av fors-
kning, både fra Nederland og fra 
Stockholm, virker det som om 
dette absolutt er mulig, svarer 
Furre. 

Følsomt
I Nederland målte forskere i av-
løpsvannet fra sju byer først 6. 

februar, uten å finne noen spor 
av covid-19. Ved prøvetaking de 
samme steder midt i mars, var det 
imidlertid målbare forekomster 
ved svært mange av prøvetakings-
stedene. Konklusjonen i Neder-
land er at kloakkovervåking kan 
være et følsomt verktøy for å fin-
ne i hvor stor grad viruset sirku-
lerer i befolkningen.

I tillegg vil dette være en langt 
enklere metode for å få svar på 
dette spørsmålet enn å teste sto-
re deler av befolkningen. 

– Vi driver jo allerede med jevn-
lig prøvetaking av avløpsvannet 
gjennom hele døgnet. Vi er posi-
tive til å undersøke nærmere om 
det er mulig å få en representativ 
oversikt over omfanget av smitte-
spredning i befolkningen i de fem 
kommunene Stavanger, Sandnes, 
Sola, Randaberg, sier Furre, som 
understreker at det er mange ting 
som spiller inn.

– Blant annet om stort innslag 
av regnvann og overvann i rense-
anlegget tynner ut avløpsvannet 
for mye, sier Furre.

Det er på langt nær første gang 
at avløpsvann brukes for å få svar 
på spørsmål om befolkningen 
som drar i snora. IVAR deltar for 

eksempel alt i et forskningspro-
sjekt der man ser på rusmiddel-
bruken i befolkningen.

Synlig helgefyll
Der er det blant annet fullt mulig 
å sammenligne rusmiddelbru-
ken hverdag og helg, men atskillig 
verre å sammenlikne for eksem-
pel bydel for bydel. I renseanleg-
get i Mekjarvik, som betjener fem 
kommuner, er det nemlig en sa-
lig blanding.

– Vi kjenner også til at Bergen 
kommune deltar i et prosjekt som 
handler om å finne omfanget av 
antibiotikaresistente bakterier, 
forteller Furre.

I Stavanger har Ingebjørg Fol-
gerø stor tro på kloakkprøver som 
et ledd i koronabekjempelsen.

Tidlige tiltak
– Dette er ikke noe jeg har kom-
met på, men når vi ser en god idé, 
bør vi gripe muligheten. Det vil-
le være fantastisk om dette kan 
være et redskap der man oppda-
ger smittespredning tidlig, før 
folk får symptomer og sykdom-
men slår ut. Da kan man også inn-
føre tiltak mot smitte tidlig, slik 
at et utbrudd kan begrenses, sier 
Ingebjørg Folgerø, som også sit-
ter i representantskapet i IVAR.

– Vi må forvente en langvarig 
tilstedeværelse av viruset i be-
folkningen, og at det kan kom-
me nye smittebølger. Da er det 
kjempeviktig å oppdage det tid-
lig. Stavanger bør være en fore-
gangskommune i dette arbeidet, 
sier Folgerø. 

Dette vil være en 
langt enklere metode 
for å få svar på dette 
spørsmålet enn å 
teste store deler av 
befolkningen. 

Styreleder ved Metodisthjemmet i Bergen:  
– Vi har opplevd «lille Italia»
OSLO: Metodisthjemmet i Bergen, som har hatt 16 koronadøds-
fall, har ikke drevet uforsvarlig, mener Fylkesmannen. 

– Vi har opplevd «lille Italia». Det er sterke ord, jeg vet. En ver-
densomspennende pandemi traff oss her oppe med stor tyngde, 
sier styreleder Atle Halvorsen ved Metodisthjemmet i Bergen, 
ifølge Bergens Tidende. De siste ukene har det vært 16 korona-
dødsfall blant de 46 beboerne. Totalt 27 ansatte og 24 beboere har 
blitt smittet av koronaviruset Etter å ha gransket koronasituasjo-
nen på sykehjemmet, mener likevel Fylkesmannen i Vestland at 
sykehjemmet ikke har drevet uforsvarlig.

 – Metodisthjemmet har gjort det som var å forvente av dem, 
gitt de vanskelige forutsetningene i starten av en pandemi, sier 
fylkeslege Helga Arianson ifølge avisen. (NTB)


