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Risikovurdering per 8. juni 2021 for Covid-19 utbruddet, Nordre
Follo kommune

Epidemiologisk status i Nordre Follo per 8. juni
Vi har den siste tiden hatt en rolig smittesituasjon i Nordre Follo. Det er ingen pågående
utbrudd med Covid-19 i kommunen, men vi er oppmerksom på en smittesituasjon blant russen i
Lørenskog som kan ha forgreninger til russen i Nordre Follo. Dette er noe vi jobber med mer eller
mindre i skrivende stund, og det er foreløpig vanskelig å forutsi de neste dagers utvikling på denne
fronten. Vårt testpersonell har jobbet gjennom dagen i dag med å teste russ som er oppfordret av
kommuneoverlegen til å la seg teste. Jeg er glad for at mange følger denne oppfordringen. På
denne måten kan vi forhåpentligvis avverge eller begrense et utbrudd.
Vi kjenner også til at smittevernoverlegen i Oslo nylig gikk inn med et hastevedtak etter
smittevernloven for å stanse «rulling» med russebusser og ellers begrense russefeiringen i Oslo
grunnet utbrudd med Covid-19. Situasjonen anses således noe ustabil i regionen.

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 22 en 14- dagers insidens per 100 000 på 26,7 mot 58,3 på samme
tid i forrige uke. Smittetrykket mellom kommunene i Viken varierer fremdeles noe, men
gjennomsnittet er 54,2 per 100 000 siste 14 dager mot 79,6 i forrige uke.
Det er påvist totalt 4 tilfeller av såkalt delta-variant (indisk variant) av koronaviruset i Nordre Follo.
3 av disse tilfellene tilhørte en kjent smittekjede. Det foreligger ingen kjent smitte videre i
samfunnet, men vi har ingen garanti for at dette likevel kan ha skjedd. Derfor har vi ekstra
oppmerksomhet mot å be om sekvensering på mistanke.
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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 nå på 2,26% av befolkningen per uke, antydningsvis lett synkende.
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Gjennomsnittstallet for andel positive tester gikk ytterligere ned fra uke 21 til uke 22, nå altså på
0,6 %.
Denne uken ligger vi på nivået tilsvarende vi var på etter sommerferien 2020. Dette er et meget
godt tall.
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Aldersfordeling
Det er få smittede så denne uken har jeg valgt å fremstille ett felles diagram for de to siste ukene,
nærmere bestemt 24. mai til 6. juni. Det er den siste to ukers perioden som ligger til grunn for
vurdering av tiltaksnivå i skoler og barnehager etter trafikklysmodellen.
Vi ser i perioden en jevn aldersfordeling og vi ser at noe av smitten også forekommer i
aldersgruppen mellom 65 og 74 år.
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Barn og unge
Vurdering av videre tiltaksnivå i barnehager, grunnskolen, videregående skole, voksenopplæring
og introduksjonsprogram for flykninger.
Det er for tiden gult tiltaksnivå i barnehage, grunnskolen, videregående skole, voksenopplæring og
introduksjonsprogram for flykninger.
Vi har altså hatt en fallende insidens og den har holdt seg lav siste to uker. Siste uken har det ikke
forekommet kjente smittetilfeller inn i skoler og/eller barnehager. Likevel anbefaler jeg å holde
gult tiltaksnivå ut dette skole- og barnehageåret.
Covid-19- forskriften regulerer fremdeles til dels strenge smitteverntiltak i det offentlige rom og i
befolkningen generelt. Det gjelder altså fremdeles betydelige kontaktreduserende tiltak i
befolkningen og anbefalingen om 1 meters avstand opprettholdes på offentlig sted uavhengig om
man er vaksinert eller ikke.
Når man går til grønt nivå i skoler og barnehager tar man i praksis vekk all form for
kontaktreduserende smitteverntiltak og beholder kun de basale smittevernsrutinene som å holde
seg hjemme når man er syk samt vaske hender.
Barna som gruppe er ikke vaksinert. Erfaring fra andre land (eksempelvis Israel) er at man ikke
nødvendigvis trenger å vaksinere barn hvis vaksinasjonsdekningen ellers i den voksne befolkning
er høy, gjerne over 70%. I Norge per i dag er 42,5% av befolkningen over 18 år vaksinert med
første dose og 27,8% av befolkningen over 18 år er vaksinert med andre dose. Det er ikke nok til å
gi barna beskyttelse via flokkimmunitet og smitten kan fortsatt spre seg blant barn. Med stadig
nye og mer smittsomme mutanter, med delta-varianten som den foreløpig siste i rekken, vil
smitten fremdeles kunne spre seg raskt, også blant barn.
Hovedandelen av de ansatte i barnehager og skoler er heller ikke vaksinert på nåværende
tidspunkt. Dette er en yrkesgruppe som har følt seg utsatt gjennom hele pandemien og det å
fjerne alle kontaktreduserende tiltak i skoler og barnehager før man fjerner kontaktreduserende
tiltak i større grad ellers i befolkningen mener jeg vil kunne bli et utfordrende budskap.
Skolegruppa i Folkehelseinstituttet anbefaler også å vurdere smittesituasjonen i regionen når
tiltaksnivået i kommunens barnehager og skoler skal besluttes. Vår kommune ligger geografisk tett
på Oslo hvor det fremdeles til dels høy smitte med 14 dagers insidenstall per 100 000 på mellom
40 og 280, med et gjennomsnittet på 130 smittede. Det er og vil bli økende grad av arbeidsreiser
og andre sosiale reiser inn og ut av Oslo med erfaringsmessig økende potensiale for spredning inn i
våre virksomheter.
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Ved spredning eller utbrudd blant skolens barn eller ansatte på grønt nivå vil antall personer i
karantene øke og hvert enkelt smittetilfelle risikerer å berøre veldig mange mennesker. Lettelser
for barn og unge er prioritert, men må komme i rett tid for ikke å ramme barna istedenfor å gi
lettelser. Et stort antall personer tilknyttet skoler og barnehager i karantene er heller ikke noe vi
ønsker nå i forkant av vaksinasjon av foresatte-/ansatt-aldersgruppen.
Med forholdsvis kort tid igjen av skole- og barnehageåret synes det knyttet for stor usikkerhet til å
gå til grønt nivå etter trafikklysmodellen nå.
Kommuneoverlegen har den 8. juni diskutert situasjonen med skolegruppa ved
Folkehelseinstituttet. Skolegruppa støtter kommuneoverlegens vurdering av at gult tiltaksnivå vil
være å anbefale ut skole- og barnehageåret 2020/2021 for Nordre Follo kommune.
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. Dette som resultat av at stadig større
del av befolkningen vaksineres.

Andre nøkkeldata
• Antall personer i karantene: 44 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: I perioden er det meldt 5 smittede hvorav 2 hadde ukjent
smittevei.
• Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er ikke belastet direkte av pandemien nå.
.
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.
Nordre Follo har de siste 14 dagene hatt en stabilt lav insidens og flere av tallene ligger nærmere
et risikonivå på 1. Likevel vil jeg påpeke at perioden med gode tall har vært relativt kort og risikoen
for at parameterne med ett svinger opp igjen mot 2 er i stor grad tilstede.
Usikkerhetsfaktorene som trekker oss noe opp er den tette geografiske, arbeidsmessige og sosiale
relasjonen innbyggerne og kommunen har med Oslo.
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Til tross for at vi ikke har klart å avdekke videre smitte fra de fire tilfellene med delta-varianten
knyttes det noe usikkerhet til smittesporingen her og utbredelsen av mutanten i kommunen er
ikke helt under kontroll.
I tillegg har vi en pågående russetid som kombinerer flere smittedrivende faktorer som til dels
uoversiktlige møter mellom mange mennesker fra store deler av Oslo og Viken, grad av
tiltakstretthet samt inntak av alkohol. Vi kan ikke utelukke at et utbrudd i denne aldersgruppen
under oppseiling og vi jobber i disse dager hardt med oppfølging og testing av russen. Som en
helhetsvurdering bedømmer jeg risikonivået til å ligge på 2.
Når vi ligger på risikonivå en eller to vil smitteverntiltakene i en lokal forskrift slik den er formulert
i dag ikke være forholdsmessig eller faglig godt nok begrunnet. Kommuneoverlegen vurderer
derfor at det ikke er grunnlag for å forlenge Forskrift om forebygging av koronasmitte, Nordre
Follo ut over 10. juni. Jeg foreslår at vi på risikonivå 1 og/eller 2 kun følger nasjonal Covid-19forskrift.
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 16. juni, med publisering senest 17. juni
21.
Med vennlig hilsen
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
Kommuneoverlege
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