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Risikovurdering per 4. mai 2021 for Covid-19 utbruddet,
Nordre Follo kommune

I Viken fylke er det fortsatt nedgang i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11.
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Nordre Follo kommune ble etter regjeringens beslutning overført fra Tiltaksnivå A til Tiltaksnivå B
natt til mandag 26. mars, det vil si at dette tiltaksnivået per nå knapt har fått virke i 9 døgn.
Etter 2-3 uker vil vi kunne se den fulle effekten av tiltaksendringene i smitteverntiltakene på
smittetallene og ca. 4 uker etter vil man kunne se effekten på sykdomsbyrden.

Epidemiologisk status i Nordre Follo per 4. mai
Nedgangen i smittede i Nordre Follo fortsetter å synke fra den siste toppen i uke 11, fremdeles
noe langsomt. Vi har et større pågående utbrudd i Bregneveien Bofellesskap med foreløpig 11
smittede i tilknytning til bofellesskapet.
Ellers preges smittebildet av enkeltstående smittetilfeller inn mot skoler og barnehager, men
videre smittespredning stoppes effektivt av TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene).
Smitten ser ut til å respektere kohortene slik at vi opplever en grad av kontroll over smitten i
skoler og barnehager.
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Sykdomspulsen angir for uke 17 en lavere 14- dagers insidens per 100 000 enn i uke 16 for Nordre
Follo. Insidensen ligger nå på 191,6 mot 214,9 mot på samme tid i forrige uke.
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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 kommune.
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Testing
Testfrekvensen ligger nå stabilt på om lag 2,74 % av befolkningen
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Gjennomsnittstallet for antall som har testet positivt siste 2 uker ligger fremdeles lett forhøyet og
er nå på 3,9%. Til sammenlikning lå dette tallet etter sommerferien 2020 på ca. 0,5 – 1%.

Andel positive tester
6,9

4,8

4,5

4,6
4

UKE 12

UKE 13

UKE 14

UKE 15

nordrefollo.kommune.no

UKE 16

3,8

UKE 17

Aldersfordeling
Diagrammet over aldersfordelingen av smittede i uke 17 viser at andelen mellom 5 og 14 år er
begrenset og skoleelever i grunnskolen ikke utgjør stor andel av de smittede akkurat nå.
Fordelingen kan endre seg raskt fra uke til uke.
I aldersgruppen over 65 år er det fremdeles lite smitte med en andel på 2,8 %.
Uke 16
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Uke 17

Barn og unge
Om tiltaksnivå i skoler og barnehager
Jo lengre pandemien varer jo mer skal til for at smitteverntiltakene skal være forholdsmessige
etter Smittevernloven. Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig
begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en
helhetsvurdering.
Ytterligere om forholdsmessighet i vurdering av smitteverntiltak:
Smitteverntiltakenes omfang må stå i forhold til trusselen, både i styrke og omfang. Tiltakene skal
være tilstrekkelige, men ikke mer. Det må vurderes om formålet også kan oppnås ved tiltak som er
mindre inngripende overfor den enkelte. Tiltaket må heller ikke gis lengre varighet enn nødvendig,
og det må gjøres jevnlige vurderinger av behovet for å opprettholde det. (Håndbok for oppdaging,
vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen)
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Og spesielt om skoler og barnehager:
Tiltak rettet mot skoler og barnehager skal i utgangspunktet være det første som lettes når
smittesituasjonen tilsier at lettelser er mulig. (Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av
covid-19-utbrudd i kommunen).
I takt med at grupper med høy risiko for alvorlig sykdom og død ved Covid-19 sykdom nå
vaksineres vil forventet sykdomsbyrden ved utbrudd blant barn og unge stadig reduseres.
Covid-19-forskriften er nå endret slik at fullvaksinerte er unntatt smittekarantene i 6 mnd. etter
vaksinasjon.
Skolene:
Det har vært rødt nivå ved grunnskolen i Nordre Follo de siste 7 ukene, fra 15. mars 21.
Før påske var frekvensen av smitte inn i skolene høy og et betydelig antall personer tilknyttet
skolene satt i påfølgende smittekarantene. Etter innføring av rødt nivå har antall nærkontakter i
smittesituasjonene blitt kraftig redusert, anslagsvis halvert. Vi har således hatt en meget god
effekt at rødt nivå i skolene. Dog vet vi at kvaliteten på undervisningen på rødt nivå ikke er like god
som fullt tilstedeværende undervisning. Tiltaksbyrden for barn vurderes som stor i forbindelse
med dette. Diagrammet over aldersfordelingen av smittede i uke 17 viser at andelen mellom 5 og
14 år begrenset og skoleelever i grunnskolen ikke utgjør stor andel av de smittede akkurat nå.
Smittesituasjonen i kommunen er stabil og under en viss grad av kontroll, selv om vi selvfølgelig
ideelt sett hadde sett enda lavere smittetall etter så lang periode med strenge tiltak.
Risikonivået er fortsatt på 4, men gradvis synkende. Vurdert i sammenheng med kommunens TISKkapasitet (testing, isolering, smittesporing og karantene) vurderer kommuneoverlegen at det
derfor vil være forsvarlig å antyde ytterligere lettelser for barn og unge. Kommuneoverlegen
foreslår derfor at Formannskapets vedtak a 22. april 2021 ikke fornyes og at barne- og
ungdomsskolene i Nordre Follo fra 8. mai 2021 dermed får rammer til å organisere seg på gult
tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Gult tiltaksnivå etter trafikklysmodellen er besluttet for skolene
nasjonalt fra regjeringen, gjeldende fom. 16. april og inntil videre. Det kreves derfor ingen aktiv
beslutningsprosess i denne saken fra kommunen.
Det er viktig at vi fremover målretter tiltakene i skolene enda mer og heller søke å sette
enkeltskoler som opplever utbrudd på rødt nivå. Når vi nå åpner for organisering i større grupper
vil man igjen risikere større konsekvenser i form av karantenesetting. Kommuneoverlegen
benytter anledningen til å oppfordre alle som blir pålagt karantene å gjennomføre denne etter
beste evne.
Barnehager:
For barnehagene i Nordre Follo er smittesituasjonen relativt stabil. Det forekommer også her
enkeltstående smittetilfeller og/eller korte smittekjeder inn mot barnehager, men situasjonen
håndteres godt på gult tiltaksnivå etter trafikklysmodellen. Gult tiltaksnivå etter trafikklysmodellen
er besluttet for barnehagene nasjonalt fra regjeringen, gjeldende fom. 16. april og inntil videre.
Kommunen har ikke anledning til å gå ned til grønt tiltaksnivå. Kommuneoverlegen anbefaler at
barnehagene holdes på gult tiltaksnivå etter trafikklysmodellen.
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Voksenopplæringen og introduksjonsprogram for flykninger:
Regjeringen besluttet følgende endring gjeldende fra og med mandag 3.mai. Voksenopplæring,
inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, blir ikke lenger regulert i
tiltaksnivåene. Det blir dermed opptil kommunen selv å bestemme hvilke tiltak som skal gjelde.
Voksne i arbeidsfør alder utgjør den største andel smittede i Nordre Follo kommune. Ifølge
Veileder om Smittevern for Videregående skole utarbeidet at Utdanningsdirektoratet og
Folkehelseinstituttet skal voksenopplæringen i hovedsak følge samme tiltaksnivå som nærmeste
videregående skole.
De som får opplæring for voksne etter opplæringsloven eller introduksjonsloven/ integreringsloven,
bør i hovedsak følge råd og føringer i denne veilederen. Voksenopplæringen følger som oftest
samme tiltaksnivå som nærmeste videregående skole.
Som for elevene i videregående skole tenderer elevene i voksenopplæringen til å komme fra et
større og mer geografisk spredt område. Derfor bør de kontaktreduserende tiltakene være
strengere for denne gruppa. Voksne forventes å kunne holde avstand til hverandre og nyttiggjøre
seg undervisningen på rødt nivå på bedre måte enn barn.
De tre videregående skolene i Nordre Follo kommune er nå på rødt tiltaksnivå, foreløpig frem til
21. mai. Kommuneoverlegen anbefaler at tiltaksnivået for voksenopplæringen og introduksjonsprogram for flykninger til enhver tid følger tiltaksnivået i nærmeste videregående skole.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaendeskole/voksenopplaring/
Vaksinasjon
Folkehelseinstituttet har foreløpig ikke lagt inn vaksinasjon i vurdering av risikonivået i
kommunen.
Som nevnt i risikovurdering for uke 16 kom FHI med nye anbefalinger om hva vaksinerte kan gjøre:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/hva-kan-vaksinerte-gjore-na/
Råd som gjelder for fullvaksinerte
Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport)
• Uendrete råd og regler om avstand, antall, hygieneråd, munnbind etc.
Hjemme hos deg selv og i egen bil (i det private rom)
•

Vaksinerte kan ha nær sosial omgang (under 1 meter) med andre vaksinerte (selv om de er i
risikogruppen).

•

Vaksinerte kan ha nær sosial omgang med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.

•

Vaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i
risikogruppen som de ikke bor med.
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I kjølvannet av dette er det nå kommet forskriftsendring som gjelder fullvaksinerte mot Covid-19.
Fra 3. mai kl. 24 er fullvaksinerte unntatt fra smittekarantene. Man regnes som fullvaksinert fra én
uke etter andre vaksinedose. Dette gjelder i 6 mnd. Unntaket gjelder allerede for de som har
gjennomgått covid-19 for mindre enn 6 måneder siden.
Andre nøkkeldata
• Antall personer i karantene: 419 personer
• Antall personer innlagt på sykehus med Covid-19 fra Nordre Follo kommune: under 5
personer. A-hus er i gul beredskap. Det er ikke meldt om forsinket svartid ved laboratoriet.
• TISK- kapasitet: Det meldes om god kapasitet på testing, men fremdeles travle dager for
smittesporingsteamet. Kapasiteten på smittesporing er sårbar.
• Andel ukjent smitte anslås å være stabilt, om lag 20% eller mindre.
• Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er ikke belastet direkte av pandemien nå.
Forskriftsendring som gir fritak fra smittekarantene for fullvaksinerte har stor positiv
betydning for driften i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
Tallene peker akkurat nå mot risikonivå 3, men kommuneoverlegen velger å holde risikonivået på
4 en uke til. Smittesituasjonen er meget sårbar med betydelig svingende smittetall fra dag til dag.
Det er en viss grad av ukjent smittevei og smittesporingsteamet har fremdeles travle dager. Det er
betydelig smitte i regionen, positive Covid-19-tilfeller tilhørende i andre kommuner kan påvirke og
generere arbeid for kommunens smittesporingsteam. Sporing kan være relatert til
interkommunale virksomheter, videregående skoler og arbeidsplasser beliggende i Nordre Follo.
Positive Covid-19-tilfeller tilhørende andre kommuner som genererer arbeidsbelastning hos oss
figurerer ikke i vår smittestatistikk.
Vi vil den kommende uken se den fulle effekten av lettelsene i tiltak innført 26. april og i påvente
av dette velger jeg altså derfor denne uken å holde risikonivået på 4.
Nordre Follo kommune vurderes å være i risikonivå 4 (utbredt spredning)
Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende
insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende
insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.
Ny risikovurdering gjøres av kommuneoverlegen onsdag 12. mai, med publisering senest
13. mai 21.
Med vennlig hilsen
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
Kommuneoverlege
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