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Risikovurdering per 2. juni 2021 for Covid-19 utbruddet, Nordre
Follo kommune

Epidemiologisk status i Nordre Follo per 2. juni
Vi har per i dag en veldig fin smitteutvikling i kommunen. Dette oppfattes som en konsekvens av
10 uker med meget strenge smitteverntiltak satt inn av regjeringen, men det er også å anta at
økende vaksinasjonsdekning i befolkningen har betydning for mindre smittespredning.
Nordre Follo kommune har ingen pågående smitteutbrudd med Covid-19.
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Sykdomspulsen angir for uke 21 en 14- dagers insidens per 100 000 på 58,3 mot 95 på samme tid i
forrige uke. Smittetrykket mellom kommunene i Viken varierer mye, men gjennomsnittet er 79,6
per 100 000 siste 14 dager. Trenden vurderes av FHI til å være «synkende» mot forrige uke hvor
vurderingen var «sannsynligvis synkende».
Det er påvist totalt 3 tilfeller av såkalt delta-variant (indisk variant) av koronaviruset i Nordre Follo.
Disse tilfellene tilhører en kjent smittekjede, personene er ute av isolasjon og det er gjennomført
smittesporing. Det foreligger ingen kjent smitte videre i samfunnet slik at vi opplever at akkurat
disse tilfellene er under kontroll. Det er likevel ikke alle positive smittetilfeller som sekvenseres slik
at det er vanskelig å si noe helt sikkert om en eventuell utbredelse av denne varianten i
kommunen. Vi kan eksplisitt be laboratoriet om sekvensering ved spesiell mistanke, utbrudd eller
eventuell smitte tilknyttet utenlandsreiser.
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 stabilt på mellom 2,5 og 3% av befolkningen per uke.

Antall testede, Nordre Follo
1763

1657

1666

1613
1516
1480

UKE 16

UKE 17

UKE 18

UKE 19

UKE 20

UKE 21

Gjennomsnittstallet for antall som har testet positivt gikk ytterligere ned fra uke 21 til uke 20, nå
altså på 1,45 %.
Denne uken nærmer vi oss nivået vi lå på etter sommerferien 2020, da på ca 0,5 – 1%.
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Aldersfordeling
Når smitten er lav opplever vi store svingninger i aldersfordeling fra uke til uke, så også illustrert
ved diagrammene over siste to uker. Ingen personer over 65 år ble smittet i uke 21.
19. -25. mai:
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26. mai – 01.juni

Barn og unge
Det er for tiden gult tiltaksnivå i barnehage, grunnskolen, videregående skole, voksenopplæring og
introduksjonsprogram for flykninger.
Avgangskullet 2002, russen 2021, har fått tilbud om hurtigtester ved våre teststasjoner frem til 2.
juli. Det rapporteres fra testkoordinator at tilbudet blir hyppig benyttet av russen.
Vaksinasjon
Folkehelseinstituttet har foreløpig ikke lagt inn vaksinasjon i vurdering av risikonivået i
kommunen. Dog er det fra FHI varslet endringer av vurderingsgrunnlaget i Håndbok for oppdaging,
vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen i løpet av de neste ukene. Dette som
resultat av at stadig større del av befolkningen vaksineres.
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Andre nøkkeldata
• Antall personer i karantene: 102 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 god kapasitet på testing og smittesporing.
• Andel med ukjent smittevei: Denne uken er lavere enn i forrige uke og ligger nå på 18,2 %.
• Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er ikke belastet direkte av pandemien nå.
FHI melder altså at de snarlig vil oppdatere Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av
covid-19-utbrudd i kommunen i tråd med endringene i vaksinasjonsdekningen. Det blir vanskelig å
gjenåpne samfunnet og samtidig opprettholde forsterket TISK, eller TISK slik vi kjenner det i dag.
Selv om smitten øker flere steder i lander i form av lokale utbrudd ser man at sykdomsbyrden
faller. Vi går inn i en fase av pandemien hvor vi må forberede oss på å endre tankesettet i forhold
til Covid-19-sykdommmen. Trusselen av pandemien vil etter hvert bli mindre og tiltakene må
lettes i takt med dette.
I Nordre Follo innførte Formannskapet en lokal forskrift da vi gikk ut av kapittel 5C i Covid-19forskriften den 26. mai. Denne varer i første omgang til 10 juni og er basert på et risikonivå 3.
Vi har nå en raskt fallende insidens og som en totalvurdering ligger risikonivået nå på 2.
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.
Ny risikovurdering gjøres av kommuneoverlegen onsdag 9. juni, med publisering senest 10. juni
21.
Med vennlig hilsen
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
Kommuneoverlege
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