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

I Viken fylke er det fortsatt nedgang i antall meldte tilfeller siden den siste toppen i uke 11.
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Nordre Follo kommune har som kjent vært på tiltaksnivå B fra 26. mars. Dog er det likevel
tilkommet betydelige lettelser av tiltak i perioden:

•
•

•

Grunnskolen gikk fra rødt til gult nivå fra skoledagen den 10. mai.
Fra 13. mai ble det gjort en forskriftsendring i 5B som tillater gruppetreningstimer utendørs
for voksne i regi av treningsbransjen. Kommuneoverlegen er ikke nødvendigvis bekymret
for smitte under selve aktiviteten, men snarere bekymret for den atferden som skjer i
forbindelse med møter mellom mennesker: sosialisering før og etter trening, samtaler
ansikt til ansikt og at man eksempelvis kjører i samme bil til og fra trening.
Fra skoledagen 24. mai vil de tre videregående skolene i Nordre Follo gå fra rødt til gult
tiltaksnivå.

Epidemiologisk status i Nordre Follo per 19. mai
Denne uken ser vi at den langsomme bedringen i smittesituasjonen fortsetter etter
oppbremsingen vi så forrige uke.
Vi har et pågående utbrudd ved Kolbotn skole som per nå teller 18 smittede direkte tilknyttet
skolen. Dog har vi kjent smittevei i utbruddet og det oppleves kontrollert. I Ødegården barnehage
foreligger et lite utbrudd med 4 smittede. I Lysneveien 61 Tilrettelagt Bolig er det foreløpig to
smittede tilknyttet. De siste dagers smittetilfeller er samlet i noen få smitteklynger, således
representerer dette en mer kontrollert situasjon er de rene tallene kanskje skulle tilsi.
På den andre siden har vi nettopp vært gjennom en langhelg, en id-markering og en 17. maifeiring.
Vi står nå også foran en ny langhelg i relasjon til pinsen. Vi vet at den største andel av smitten skjer
i sosiale sammenhenger og i hjemmet, således utgjør dette risikosituasjoner og vi må kunne
forvente en smitteøkning i kjølvannet av dette, dog forhåpentligvis lett og forbigående. Vi har også
en pågående russetid for avgangskullet 2002, men her er det satt inn avbøtende tiltak som russen
synes å benytte seg av. Dette i form av tilbud om hurtigtester ved våre to teststasjoner med kort
svartid.
Tiltaksnivå 5 B varer til og med 21. mai. Det synes høyst usikkert om det er rom for ytterligere
lettelser av smitteverntiltak i Nordre Follo akkurat nå.
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14 dagers insidens per 100 000
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Sykdomspulsen angir for uke 19 en 14- dagers insidens per 100 000 på 190 mot 210 på samme tid i
forrige uke. Vurderingen fra FHI er fremdeles at trenden nå ikke lengre er «usikker» men
«sannsynligvis synkende».
Følgende diagram viser antall smittede som er meldt i Nordre Follo siste 14 dager.
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Følgende viser antall meldt inn til MSIS per uke for Nordre Follo kommune.
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Testing
Testfrekvensen ligger nå stabilt, nå på 2,9 % av befolkningen per uke.
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Gjennomsnittstallet for antall som har testet positivt falt fint fra uke 18 til 19 til tross for at flere
personer ble testet i uke 19. Dette synes som en god utvikling i forhold til tallene fra forrige uke.
Til sammenlikning lå dette tallet etter sommerferien 2020 på ca 0,5 – 1%.

Andel positive tester
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Aldersfordeling
Diagrammene over aldersfordelingen viser «denne to-ukers perioden» sammenlignet med «sisteto-ukers periode». Økningen i antall smittede blant barn og unge mellom 5 og 14 år henger
sammen med det pågående utbruddet ved Kolbotn skole. Andelen smittede blant ungdom og
unge voksne mellom 15-24 år (russen) er forholdsvis stabil.
Denne to-ukers-perioden var det ingen smittet i aldersgruppen over 65 år.
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Barn og unge
Elever i videregående skoler og russen
Antall smittede i alderen 15-24 år ligger til tross for noen svingninger forholdsvis stabilt på mellom
15-20% av det totale antall smittede. Vi ser ingen dramatisk økning i grunnsmitten i denne
aldersgruppen og heller ingen pågående utbrudd blant disse.
Avgangskullet født i 2002 har muligheter for å teste seg ved hurtigtest ved våre to teststasjoner og
vi ser at mange benytter seg av dette. Vi har inntil nå sett god smitteatferd hos årets russ i Nordre
Follo kommune.
Vi ser at det nå kan være som for ytterligere lettelser for (barn og) unge og vi følger da
regjeringens strategi for innføring av lettelser, at dette skal primært skje for barn og unge.
Kommuneoverlegen vil derfor ikke fornye rødt tiltaksnivå ut over 21. mai.
Regjeringen har besluttet gult tiltaksnivå nasjonalt og dette blir da gjeldende for de tre skolene
geografisk beliggende i Nordre Follo kommune:
1. Roald Amundsen videregående skole
2. Ski videregående skole
3. Drømtorp videregående skole
Skoleeier er av kommunen blitt tilbudt opplæring i hurtigtesting av elever med tanke på jevnlig
testing i videregående skole. Man er i dialog om hvordan dette skal gjennomføres med tanke på at
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skoleeier vil stå ansvarlig for gjennomføringen av dette. Tiltaket er ment for å kunne holde skolene
på gult nivå videre.
Det er for tiden gult tiltaksnivå i barnehage og grunnskolen.
Det anbefales videre rødt tiltaksnivå i voksenopplæring og introduksjonsprogram for flykninger.
Vaksinasjon
Folkehelseinstituttet har foreløpig ikke lagt inn vaksinasjon i vurdering av risikonivået i
kommunen.
Andre nøkkeldata
• Antall personer i karantene: 515 personer
• Antall personer innlagt på sykehus med Covid-19 fra Nordre Follo kommune: under 5
personer. Ahus er i nå i grønn beredskap. Det er ikke meldt om forsinket svartid ved
laboratoriet.
• TISK- kapasitet: Det meldes om god kapasitet på testing. Det er periodevis travelt for
smittesporingsteamet, men teamet synes ikke overbelastet.
• Det har vært utfordrende å komme frem til andel ukjent smitte og denne uken er det telt
opp på en ny, mer nøyaktig måte. Ukjent smittevei er satt til 14,5%.
• Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er ikke belastet direkte av pandemien nå.
Risikonivået ligger mellom 3 og 4 denne uken men det som taler for risikonivå 3 er følgende:
Vi er i en nedadgående kurve og man må anta at det lokale R-tallet er under 1. De siste dagers
smittetilfeller er samlet i noen få smitteklynger, således representerer tallene en mer kontrollert
situasjon er de rene tallene kanskje skulle tilsi. Vi har lavere andel positive tester til tross for flere
testede. Det er lite belastning på Akershus Universitetssykehus som har akuttfunksjon for Nordre
Follo, det er få innlagte og få dødsfall.
Nordre Follo kommune vurderes nå å være i Nivå 3 (Økende spredning)
Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er
dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon.
Kapasitet for smittesporing og testing er under press.
Ny risikovurdering gjøres av kommuneoverlegen onsdag 26. mai, med publisering senest 27. mai
21.
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Med vennlig hilsen
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
Kommuneoverlege
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