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Risikovurdering per 22. juni 2021 for Covid-19 utbruddet, Nordre
Follo kommune

Epidemiologisk status i Nordre Follo per 22. juni
Det er fremdeles en god smittesituasjon i Nordre Follo og det er ingen pågående utbrudd av
Covid-19. Det er få smittetilfeller med ukjent smittevei og frekvensen av testing holder seg stabilt
og på et akseptabelt nivå. En del av de smittede er personer som deltar i russefeiringen, men disse
er stort sett enkeltstående tilfeller eller ledd i en kjent smittekjede. Det forekommer også enkelte
smittetilfeller med relasjon til utbrudd i nærliggende kommuner. Smitten blant russ tilknyttet
Nordre Follo kommune oppleves under kontroll og smitteutbrudd blant russen i regionen synes
ikke å ha økt den totale sykdomsbyrden av Covid-19. Ei heller belastet helsevesenet annet enn at
det berører TISK- kapasiteten. Det rapporteres at russen er flinke til å benytte kommunens
testtilbud med hurtigtest som gjelder frem til 2. juni.
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 oppleves smittesituasjonen under så god kontroll 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 18,3 mot 21,7 på samme
tid i forrige uke. Det gjennomsnittlige 14-dagersinsidensen i Viken fylke ligger på 28,9 smittede per
100 000. Dette tallet er for Oslo kommune 64, mens landet som helhet ligger på 42,3 smittede per
100 000 siste 14 dager. Nordre Follo ligger altså nå lavt i insidens og dette har vedvart i over 14
dager.
Det er ikke påvist nye tilfeller av såkalt delta-variant (indisk variant) av koronaviruset i Nordre
Follo. 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 også denne uken på 2,19% av befolkningen per uke.

Prosentandel av befolkning testet
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Gjennomsnittstallet for andel positive tester gikk ytterligere ned fra uke 23 til uke 24, nå altså på
0,45 %.
Denne uken ligger vi på nivået tilsvarende vi var på etter sommerferien 2020.
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Aldersfordeling
Følgende diagram viser aldersfordelingen av de smittede i perioden 07. juni til 20. juni. Det er
totalt sett små tall, dermed gir hvert enkelt smittetilfelle relativt store utslag i diagrammet.
Vi ser at smitten i denne perioden forekommer utelukkende hos personer mellom 5 og 44 år
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Barn og unge
Formannskapet har vedtatt gult tiltaksnivå i barnehage, grunnskolen, videregående skole,
voksenopplæring og introduksjonsprogram for flykninger t.o.m 25. juni 2021.
På bakgrunn av smittesituasjonen og TISK-kapasiteten i kommunen anbefaler jeg å sette
barnehage, grunnskolen, videregående skole, voksenopplæring og introduksjonsprogram for
flykninger på grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen.
På grønt nivå kan elevene organiseres som vanlig uten kohorter. Skoler/ barnehager kan da ha
normal drift og normale åpningstider. Barna/ elevene kan omgås fritt uten begrensende
kohortorganisering og får et fullverdig pedagogisk og sosialt innhold.
De grunnleggende smitteverntiltakene gjelder også på grønt nivå. Ingen syke skal møte på
skolen/barnehagen, god hånd- og hostehygiene og godt renhold skal utøves.
Vurderingspunkter for tiltaksnivå med påfølgende kommentar aktuell for kommunens situasjon nå
• Smittenivået i befolkningen generelt og relevant aldersgruppe
o Smittenivået i befolkningen generelt er meget lavt. Kommuneoverlegen har stor
tiltro til disse tallene fordi antallet som tester seg holder seg høyt mens andel
positive av testene stadig faller. Smitten forekommer nå hovedsakelig blant
personer som feirer russetid og dette er altså personer som nå er utskrevet fra
skolene.
• Smittetrend i barnehage- eller skolealder siste to ukene
o Det har ikke forekommet smitte i barnehager eller grunnskolen siden 22. og 23. mai
• Smittekunnskap: Hvor skjer smitte i aldersgruppen? I skolene/ barnehagene eller utenfor?
o Det foregår ingen smitte i skoler eller barnehager nå
• Kontinuitet i læringssituasjonen
o Det er kun 34 personer i karantene i hele kommunen. Kontinuitet i
læringssituasjonen er ikke truet.
• Smittesporing: Hvordan er kapasitet til å følge opp tilfeller?
o TISK-kapasiteten i kommunen er god
Ifølge det faglige vurderingsverktøyet Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av Covid19- utbrudd i kommunen skal gult tiltaksnivå først vurderes innført ved risikonivå 2-3. Nordre Follo
ligger på risikonivå 1.
https://www.fhi.no/contentassets/58c48f6d88154410982926872bf0bdee/04-06-2021-vedlegg-1tiltakspakker-for-hvert-risikoniva.pdf
Grønt nivå etter trafikklysmodellen vil i nå i praksis kun affisere skolefritidsordningen, barnehager
og Sommerskolen. På grunn av sommerferieavvikling vil antall barn som er til stede i disse
virksomhetene derfor reduseres noe. Kommunens smittesporingsteam har etablert kontakt med
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Sommerskolen og det er utvekslet nødvendig informasjon og kontaktinformasjon for å evt kunne
gjennomføre god og effektiv smittesporing ved behov.
Det foreligger ikke god medisinskfaglig begrunnelse for å opprettholde gult tiltaksnivå i
barnehage, grunnskolen, videregående skole, voksenopplæring eller introduksjonsprogram for
flykninger.
Covid-19- Vaksinasjon
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 41 051
vaksinedoser mot 37 295 på samme tid i forrige uke.

Andre nøkkeldata
• Antall personer i karantene: 34 personer mot 73 personer i forrige uke
• 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: Stort sett kjent smittevei. Smitten tilhører stort sett samme
sosiale- og kulturelle miljø, og evt personer tilknyttet dette.
• Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er ikke belastet nå.
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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 30. juni, med publisering senest 1. juli 21.
Med vennlig hilsen
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
Kommuneoverlege
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