Notat

11.08.2021

Risikovurdering per 11. august 2021 for Covid-19 utbruddet, Nordre
Follo kommune

Antall registrerte smittede med Covid-19 synker noe i Nordre Follo. Smitten skyldes hovedsaklig
importsmitte til kommunen i forbindelse med ferieturer, særlig til og fra utland, oftest med
påfølgende smittespredning i husstanden. Ettersom sommerferien avsluttes, forventer vi noe
synkende importsmitte i tiden fremover. Smittetilfellene henger ikke sammen i større utbrudd.
Det er foreløpig ikke sett samme økning i sykdomsbyrde.
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Delta-varianten er nå blitt den dominerende varianten også i epidemien i Norge. Deltavarianten har større spredningsevne enn Alfa-varianten, som en konsekvens av noe økt
smittsomhet og noe økt evne til å unngå immunforsvaret etter vaksinasjon og tidligere
infeksjon. Det er ikke bekreftet i Norge at denne varianten gir økt risiko for alvorlig forløp
ved Covid-19 eller økt risiko for sykehusinnleggelse, da spesielt ikke for fullvaksinerte.
Utbruddet tilknyttet Bjørkås sykehjem har 6 smittede totalt. En uvaksinert beboer døde
tidligere denne uken. Utbruddet anses nå som over for sykehjemmets del.

•
•
•
•

14 dagers- insidens per 100 000 for Nordre Follo: Fallende til 70 mot 88 på samme tid i
forrige uke. (tall fra Sykdomspulsen)
14 dagers- insidens per 100 000 for Viken fylke: Stigende til 80 mot 79 på samme tid i
forrige uke.
14 dagers- insidens per 100 000 for Oslo kommune: Stigende til 134 mot 127 på samme tid i
forrige uke.
14 dagers- insidens per 100 000 for hele landet: Stigende til 98 mot 97 på samme tid i
forrige uke.

Følgende diagram viser antall smittede som er meldt i Nordre Follo siste 14 dager.
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Antall smittede meldt inn til MSIS for uke 31 for Nordre Follo er synkende i forhold til
foregående uke.
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Antall testede registrert i uke 30 er 1257 personer.
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Prosentandel av befolkningen i Nordre Follo testet i uke 31 er ca. 2,1%
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Andel positive av testene går noe ned i uke 31 i forhold til uke 30.
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Gjennomsnitt av andel positive siste 14 dager: 1,85 %
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Aldersfordeling: Følgende diagram viser aldersfordelingen av de smittede samlet for perioden
28. juli til 3. august sammenliknet med perioden 4. august til 10. august.
28. juli til 3. august:
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4. august til 10. august:

Barn og unge: Alle skoler, inkludert videregående skoler er bedt om å forberede oppstart på
grønt nivå til høsten. Det er meldt endringer i karanteneregelverket for barn og unge i
utdanningsinstitusjoner, hvor karantene som følge av smitte i utdanningsinstitusjonen vil
erstattes av testing. Reglene for dette endres i covid-19-forskriften 16.08.21. Det gjenstår å se
hva slags effekt dette vil ha på smittetallene, men det må forventes at skolestart og
barnehageoppstart med mindre tiltak og uvaksinerte elever samt bortfall av karantene leder til
noe økning i smittetall.
Covid-19- Vaksinasjon:
Følgende tabell viser oversikt over antall innbyggere som er registrert å bo i Nordre Follo (SSB)
med tilhørende antall og prosentandel vaksinert.
I følge SYSVAK (nasjonalt vaksinasjonsregister) har Nordre Follo per 11. august administrert
63105 vaksinedoser.
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Andre nøkkeldata
• Andel med ukjent smittevei: Av de totalt 46 smittede siste 14 dager har 8 ukjent smittevei,
hvilket tilsvarer ca. 17%. Av de smittede i samme periode hadde 21 personer fått minst 1
dose vaksine, hvilket betyr at 45 % av de smittede hadde status som «beskyttet».
• Antall personer i karantene: 15
• Antall personer innlagt på sykehus med Covid-19 fra Nordre Follo kommune: Under 5
personer. Ahus er i ordinær drift.
•

Belastning på kommunal helse- og omsorgstjenesten: Generelt ingen større utfordringer da
utbruddet på Bjørkås anses som avsluttet.
• TISK- kapasitet: Det er god kapasitet på testing og smittesporing.
Enkelte av parameterne som er med i vurderingen av risikonivået ligger høyere, men den samlede
vurderingen er at kommunen fremdeles er på risikonivå 2. Majoriteten av smittetilfellene dreier
seg om påvisning etter innreise. Dette er en forholdsvis kontrollert situasjon som er regulert av
reglene for innreise, karantene og testing. Antall testede ligger relativt stabilt sammenlignet med
forrige uke.
Således er det lite påvist smitte generelt blant innbyggere i Nordre Follo. Kommunen har god
kapasitet for TISK, smittesporing og testing. Ahus er ikke belastet i forhold til pandemien.
Nordre Follo kommune vurderes nå å være i Nivå 2 (Kontroll med klynger)
Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av
utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har
ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.
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Ny risikovurdering gjøres av kommuneoverlege Kerstin Myhrvold onsdag 18. august, med
publisering senest 19. august 21.
Med vennlig hilsen
Øyvind Ropstad
Fungerende kommuneoverlege
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