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Risikovurdering per 16. juni 2021 for Covid-19 utbruddet, Nordre
Follo kommune

Epidemiologisk status i Nordre Follo per 16. juni
Det er en god smittesituasjon i Nordre Follo og det er ingen pågående utbrudd av Covid-19. De
siste ukene har vi stort sett kun oppdaget enkeltstående tilfeller. Av de 9 foregående smittede er
det ingen som har ukjent smittevei Russetiden forløper foreløpig smittevernfaglig uproblematisk
og jeg oppfatter at russen har lav terskel for å teste seg for Covid-19. I uke 23 var det 576 personer
født i 2002 som foretok enten en antigen hurtigtest eller pcr test ved våre teststasjoner.
Testfrekvensen opprettholdes relativt høy i befolkningen og andel positive tester ligger lavt.
Kommunens TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) -kapasitet er god, vi har god
erfaring med, og kapasitet til å håndtere et eventuelt utbrudd.
Dermed opplever jeg så god kontroll på smittesituasjonen som det er mulig å ha i denne
situasjonen.

Følgende diagram viser utviklingen av 14 dagers- insidensen per 100 000 fra midten av mars 21 i
Nordre Follo:
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Sykdomspulsen angir for uke 23 en 14- dagers insidens per 100 000 på 21,7 mot 26,7 på samme
tid i forrige uke. Smittetrykket mellom kommunene i Viken varierer fremdeles noe, men
gjennomsnittet er 36,5 per 100 000 siste 14 dager mot 54,2 i forrige uke.
Det er påvist totalt 4 tilfeller av såkalt delta-variant (indisk variant) av koronaviruset i Nordre Follo.
Ingen nye siste uke. 3 av de 4 tilfellene tilhørte en kjent smittekjede. Det foreligger ingen kjent
smitte videre i samfunnet. Laboratoriet ved Akershus Universitetssykehus HF sekvenserer et ikke
nærmere definert utvalg av de positive laboratorieprøvene, eller på spesifikk forespørsel fra
kommunene.
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Følgende diagram viser antall smittede som er meldt i Nordre Follo siste 14 dager.

Følgende viser antall meldt inn til MSIS per uke for Nordre Follo.
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Testing
Testfrekvensen ligger nå på 2,19% av befolkningen per uke, antydningsvis lett synkende.

Prosentandel av befolkning testet
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Gjennomsnittstallet for andel positive tester gikk ytterligere ned fra uke 22 til uke 23, nå altså på
0,5 %.
Denne uken ligger vi på nivået tilsvarende vi var på etter sommerferien 2020. Dette er et meget
godt tall i forhold til tidligere i vinter.
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Aldersfordeling
Det er få smittede så denne uken så jeg har valgt å fremstille ett felles diagram for uke 22 og uke
23.
Vi ser at smitten i denne perioden forekommer hovedsakelig hos de unge og unge voksne, mellom
15 og 44 år.
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Barn og unge
Det er for tiden gult tiltaksnivå i barnehage, grunnskolen, videregående skole, voksenopplæring og
introduksjonsprogram for flykninger.
Covid-19- Vaksinasjon
Vaksinasjonsdekningen i kommunen øker. Følgende tabell viser oversikt over antall innbyggere
som er registret å bo i Nordre Follo (SSB) med tilhørende antall og prosentandel vaksinert.
I følge SYSVAK (nasjonalt vaksinasjonsregister) har Nordre Follo per 15. juni 21 administrert 37 295
vaksinedoser.

Andre nøkkeldata
• Antall personer i karantene: 73 personer
• Antall personer innlagt på sykehus med Covid-19 fra Nordre Follo kommune: under 5
personer. Ahus er i ordinær drift.
• TISK- kapasitet: Det er meget god kapasitet på testing og smittesporing.
• Andel med ukjent smittevei: Av de 9 siste smittede har ingen ukjent smittevei
• Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er ikke belastet nå.
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Den rolige smittesituasjonen i kommunen varer ved denne uken og stabiliseres ytterligere. I
forrige ukes vurdering lå vi mellom risikonivå 1 og 2. Begrunnelsen for å holde risikonivå 2 var at
perioden med gode tall på det tidspunktet hadde vart relativt kort og at risikoen var til stede for at
parameterne skulle svinge opp igjen mot 2.
Det ligger alltid en usikkerhet i forhold til den tette geografiske, arbeidsmessige og sosiale
relasjonen innbyggerne og kommunen har med Oslo, men nå ser vi at smittetallene i hovedstaden
også går fint nedover.
Ved siste vurdering var det i tillegg knyttet større usikkerhet til både smittesporingen omkring
delta-varianten av koronaviruset samt et mulig utbrudd blant russen.
Disse forholdene synes nå i større grad å være avklart og den gode utviklingen oppfattes mere
robust. Dermed vurderer jeg smittesituasjonen i Nordre Follo til å være på risikonivå 1.
Nordre Follo kommune vurderes nå å være i Nivå 1 (Kontroll)
Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.
Ny risikovurdering gjøres av kommuneoverlegen onsdag 23. juni, med publisering senest 24. juni
21.
Med vennlig hilsen
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
Kommuneoverlege
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