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Risikovurdering per 7. januar 2021 for Covid-19 utbruddet,
Nordre Follo kommune
Bakgrunn
Utgangspunkt for vurderingen er det oppdaterte verktøyet for kommuneoverlegen for å
risikostratifisere smittesituasjonen i kommunen og vurdere forslag til smitteverntiltak beskrevet i
Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen.
Andelen positive tester for Covid-19 i vår kommune har fra uke 50 – 53 gått opp fra ca. to til åtte
prosent. Dette er en meget rask og sterk økning og meget foruroligende. I samme periode har antall
smittede per 100 000 på 14 dager gått opp fra 140 til 235 per dags dato. Vi har for tiden om lag 310
personer I karantene. Det er under 5 innlagte pasienter fra Nordre Follo kommune på Akershus
universitetssykehus. Det er et pågående utbrudd ved Langhus bo- og servicesenter med ti personer
smittet foreløpig. Folkehelseinstituttet regner med at vi for tiden oppdager ca. 50 % av de reelt smittede
personene. Av de smittetilfellene som faktisk oppdages i Nordre Follo kommune ligger andelen av
personer med ukjent smittevei relativt stabilt. I oktober på 20 prosent, november på 28 prosent og i
desember på 25 prosent.
Aldersfordelingen i uke 53 var mer jevnt fordelt enn den var i de foregående ukene. I ukene 46 og 47 var
en større andel barn og unge smittet. Dette på bakgrunn av omfattende utbrudd i ungdomskoler I
kommunen og videregående skoler i regionen.
I de siste tre ukene har smitten hovedsakelig skjedd i sosiale sammenkomster hvor personene kjenner
hverandre godt fra tidligere. Det er mange personer i Nordre Follo kommune som i de siste to ukene er
blitt smittet gjennom juleselskaper, hytteturer og samvær mellom alle generasjoner; barn, barnebarn og
besteforeldre.
Dermed har aldersfordelingen endret seg slik:

Uke 47:

nordrefollo.kommune.no

Uke 53:

Nordre Follo kommune vurderes nå å være i Risikonivå 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.
Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å vurdere den fulle effekten av de forskriftsendringene
som ble foretatt 16. Desember 20. Samtidig har regjeringen kommet med endringer i Covid-19forskriften. Statlig forskrift går foran lokal forskrift der den er strengere enn den lokale forskriften
og motsatt. Denne forskriftsendringen sammen med nasjonale smittevernråd anses altså for
dekkende i Nordre Follo kommune i gjeldende periode.
Det synes derfor ikke hensiktsmessig å endre den lokale forskriften og kommuneoverlegen
anbefaler å videreføre denne frem til 18. Januar. Det synes ikke være nødvendig av hensyn til
smittevernet og det fremstår heller ikke tjenlig etter en helhetsvurdering å innføre strengere tiltak
enn det regjeringen og sentrale helsemyndigheter allerede har gjort. Derfor vil ikke grunnlaget for
ytterligere tiltak etter smittevernlovens § 1-5 være til stede I den aktuelle perioden.

nordrefollo.kommune.no

Ny risikovurdering gjøres av kommuneoverlegen onsdag 13. januar, med publisering senest 14.
januar 21.
Med vennlig hilsen
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
Konst. kommuneoverlege
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