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Risikovurdering per 17. februar 2021 for Covid-19 utbruddet,
Nordre Follo kommune

Den 21. januar 2021 ble påvist et utbrudd av engelske virusvarianten av (heretter kalt B117) i
Nordre Follo kommune som den første lokalisasjonen for utbrudd i Norge. Utbruddene med B117
i Nordre Follos virksomheter er nå over, men vi påviser fremdeles enkeltstående tilfeller og
kortere smittekjeder av B117.
Vi har per i dag ingen pågående utbrudd av Covid-19 i kommunen
.
Til sammen har vi nå påvist 86 tilfeller av B117 hos personer som bor eller oppholder seg i Nordre
Follo. Mange av disse var tilknyttet utbruddene ved Langhus bo- og servicesenter, Tussestien
barnehage, Langhus helsestasjon og Kolbotn skole. Senere har vi hovedsakelig oppdaget
sporadiske tilfeller som ikke har forårsaket kjente utbrudd.
Det mest bekymringsfulle er at en håndfull av personene med påvist B117 ikke har kjent smittevei
og det kan ikke etableres noe mønster verken geografisk eller epidemiologisk mellom disse. Vi
følger fremdeles ekstra godt med på B117 og utfører forsterket TISK ved behov.
Per i dag har vi i Nordre Follo en avtagende og forholdsvis rolig smittesituasjon.
Epidemiologisk status per 16. februar
Tallet for antall smittede svinger mye fra dag til dag, og antall smittede per 100 000 /14 dager er
nå raskt synkende. Det skal påpekes at smittesituasjonen er høyst labil, det vil si at tallene like
raskt kan stige igjen. Dette må vi være mentalt forberedt på, også fordi vaksinasjonsdekningen i
kommunen fremdeles er lav.
Følgende fremstilling er insidensen basert på dato for innsykning:

Følgende diagram viser antall smittede som er registrert i Nordre Follo siste 14 dager og den siste
måneden.
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Testing
Man ser en betydelig lavere testfrekvens i uke 6 med kun 915 personer testet. Dette representerer
at vi i uke 6 testet 1,5% av befolkningen, et fall på 72% fra uke 4.
Kommuneoverlegen oppfordrer alle til å teste seg ved den minste mistanke om Covid-19. Er du
usikker på om du har symptomer på covid-19, bør du teste deg.
Symptomer på covid-19 kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner og allergi. Dette
gjelder for eksempel sår hals, tett/rennende nese og nysing. Alle voksne og ungdommer bør derfor
ha lav terskel for å teste seg.
Test for personer med symptomer og behandling er gratis i det offentlige systemet for alle som
oppholder seg i landet.

nordrefollo.kommune.no

Antall testede
3292

1947
1608

1566

915

uke 2

uke 3

uke 4

uke 5

uke 6

Gjennomsnittstallet for antall som har testet positivt siste 2 uker er 1,85%. Dette representerer
fremdeles en nedgang fra de to foregående uker. Dette er et godt tegn. Til sammenlikning lå dette
tallet etter sommerferien 2020 på ca 0,5 – 1%.
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Kommuneoverlegen har siden forrige risikorapport utviklet et bedre system for kartlegging og
vurdering av andel ukjent smittevei ved Covid-19. De to foregående uker ble andel ukjent
smittevei vurdert til å være lav, og for uke 5 ble grad av ukjent smittevei skjønnsmessig vurdert til
å være godt under 20%. Smittesporerne melder denne uken om noe økende grad av ukjent smitte.
I perioden 01. februar til dags dato ligger andel ukjent smittevei totalt sett på 27%. Dette er et litt
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foruroligende høyt tall, men kommuneoverlegen tolker det slik at når de absolutte tallene for
smittede er lave vil selv få tilfeller med ukjent smittevei gi store utslag for statistikken.
.
Aldersfordeling:
Når det gjelder aldersfordeling blant de smittede så preges statistikken av lave smittetall. Tallene
for uke 5 og 6 er såpass lave slik at enkeltpersoner vil forårsake forholdsvis store endringer i
prosentandelene. Derfor har jeg denne gangen valgt å ta ut statistikk for to 2-ukers-perioder. Den
viser lavere smitte blant barn og unge siste tiden, men også lav smitte blant personer over 65 år.
Personer mellom 35 og 54 år utgjør størsteparten av de smittede de siste to uker.
18. januar – 31. januar 2021:
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01. februar – 14. februar 2021:

Vaksinasjon:
Andelen i befolkningen vaksinert mot Covid-19 er foreløpig for lav i Nordre Follo kommune for at
det skal ha innvirkning på risikovurderingen av smittesituasjonen nå.
Andre nøkkeldata:
Antall personer i karantene i uke 6: 183, stabilt fra 179 personer i uke 5.
Antall personer innlagt på sykehus med Covid-19: under 5 pasienter. Akershus
Universitetssykehus HF melder om tilnærmet normal drift.
Reproduksjonstallet, R for Viken fylke angis for tiden til å være 0,9. Reproduksjonstallet måler
veksten i insidensen.
TISK- kapasitet i kommunen er for tiden svært god. Vi har også nå erfaring med rask og massiv
mobilisering av TISK-kapasitet i krise. Det er god kapasitet i helse- og omsorgstjenestene.
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Risikovurdering
Fra den 21. januar og frem til dag har vi fått en betydelig bedre oversikt og kontroll over
situasjonen i vår kommune.
Vi har tro på at B117-utbrudd i vår kommune fremover kan håndteres med TISK-strategien og
målrettede mobilitetsreduserende tiltak. Vi har per i dag et lavere smittetrykk i kommunen, men
kommuneoverlegen vil påpeke at smittesituasjonen er fremdeles meget sårbar og ustabil. Vi har
fått erfare hvor raskt ting kan snu. Derfor må vi ikke slippe opp på de generelle grunnleggende
smittevernsprinisppene som å holde oss hjemme når vi er syke, utføre god håndhygiene, holde
god avstand til hverandre og teste for Covid-19 med lav terskel.
Det ble i Formannskapsmøte lørdag 30. januar 21 besluttet at Nordre Follo ikke forlenger den
lokale forskriften slik at kommuen da kun omfattes av nasjonal forskrift. Natt til 18.februar 2021
går Nordre Follo også ut av Covidforskriftens kapittel 5D og dette vil generelt medføre lettelser i
smitteverntiltak. Det blir opp til kommunestyret å fatte eventuelle lokale strengere
smitteverntiltak.

Nordre Follo kommune vurderes å være i Risikonivå 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 of smittesporing håndteres greit.

Ny risikovurdering gjøres av kommuneoverlegen onsdag 24. februar, med publisering senest 25.
februar 21.
Med vennlig hilsen
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
Kommuneoverlege
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