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Risikovurdering per 01. april 2021 for Covid-19 utbruddet, Nordre
Follo kommune

De foreløpige MSIS-tallene for Viken fylke viser en antydningsvis nedgang i smittede meldt i uke
12. Tallene kan erfaringsvis endre seg noe, men man må kunne tolke dette som en utflating av den
oppadstigende kurven vi har sett de foregående ukene. Det ligger dog en bekymring omkring at
nedgangen kan skyldes at færre tester seg inn mot, og i løpet av påskeferien og at skjult smitte
dermed forekommer i større grad (?)
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På grunn av høyt arbeidspress på smittesporingsteamet og smittevernkontoret i kombinasjon med
avvikling av påskeferie har det denne uken ikke vært mulig å holde tritt med oppdatering av vår
lokale statistikk. Tallene i denne rapporten er dermed hovedsakelig basert på tall fra den sentrale
databanken til Folkehelseinstituttet, Sykdomspulsen.

Epidemiologisk status per 1. april:
I Nordre Follo opplever vi fremdeles ingen større utbrudd, men en vedvarende trend av
enkeltstående smittetilfeller og mindre smittekjeder inn i virksomheter. Smittetallene skyldes altså
en generell økning, og da særlig effekten av at en større andel av hver husstand smittes etter at
det muterte viruset av engelsk variant ble dominerende hos oss.
31. mars ble det bekreftet et tilfelle av Sør Afrikansk variant av koronaviruset hos en innbygger i
Nordre Follo kommune. Tilfellet er direkte knyttet til innreise og vedkommende oppholder seg på
egnet isolasjonssted i innreisekommunen. Det er ikke meldt om noen nærkontakter så det
oppfattes ikke å være noen risiko for spredning i dette tilfellet.
Det er ikke lengre slik at alle prøver fra Nordre Follo blir sekvensert rutinemessig. Overvåkningen
skjer mer som kontrollprøver. Det blir derfor vanskelig helt å utelukke noe i denne situasjonen,
men at den sørafrikanske virusvarianten er etablert i Nordre Follo er ikke å anta.
Sykdomspulsen angir en 14- dagers insidens per 100 000 på 368,1 mot 363,1 på samme tid i
forrige uke. Denne stigningen er ikke like bratt som den har vært i vår kommune fra uke 8 til uke
11.
Dette tolkes dithen at vi nå ser en effekt av de strenge tiltakene som ble satt inn av regjeringen i
hele Viken den 16. mars, altså for 14 dager siden. Med den nye virusvarianten som dominerende
(80% av tilfellene i Viken) gjenstår det å se om smitteverntiltakene er tilstrekkelige til ikke bare å
stabilisere smittespredningen, men også stoppe den.

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. Tall for uke 12 kan
fremdeles endre seg. Vi ser her den samme avflatningen av antall smittede som vi også ser i resten
av Viken.
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Testing:
Antall testede i vår kommune har gått noe, men ikke dramatisk ned i uke 12. Tall for andel av
infeksjonssymptomer i befolkningen foreligger ikke for uke 12 i Sykdomspulsen. Man kan håpe at
årstiden gjør at nedgangen representerer en reell nedgang i behovet for å teste seg på bakgrunn
av symptomer og at det ikke representerer at færre velger å teste seg inn mot påskeferien.
Som påpekt gjentatte ganger tidligere oppfordrer kommuneoverlegen fremdeles alle til å teste seg
med meget lav terskel. Det er vanskelig å betegne noe som «symptomer på Covid –19» fordi mer
eller mindre ethvert symptom på infeksjonssykdom kan representere Covid-19. Dette gjelder også
nyoppståtte generelle kroppssmerter eller hodepine. Dog er det slik at forkjølelsesliknende
symptomer, hoste og evt feber er de vanligste manifestasjonene.
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Gjennomsnittstallet for antall som har testet positivt siste 2 uker har steget fra 4,2% til 4,35%. Til
sammenlikning lå dette tallet etter sommerferien 2020 på ca 0,5 – 1%.
Det har før påske stadig vært smittetilfeller inn i skoler, barnehager og andre virksomheter. Dette
har ikke medført større utbrudd, men medført at mange mennesker er i karantene og derved
oppfordres til å teste seg. Disse vil ha en større sannsynlighet en andre for å ha en positiv
koronatest og vil dra andel positive av testede oppover.
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Andel positive av testede
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Aldersfordeling:
Den nye virusvarianten smitter mer og ved økende smitte i samfunnet vil man også se mer smitte
blant barn og unge. Diagrammet fra uke 12 viser at smitten forekommer i alle aldersgrupper, men
kun i 2,3 % i aldersgruppen over 65 år. Fra 75 år og oppover er ingen smittede i uke 12.
Alder i seg selv er den viktigste risikofaktoren for å få alvorlige symptomer eller å dø av Covid-19.
Uke 11:

Uke 12:
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Vaksinasjon:
Folkehelseinstituttet har foreløpig ikke lagt inn vaksinasjon i vurdering av risikonivået i
kommunen.
Andre nøkkeldata:
Antall personer i karantene per uke 12: 698
Antall personer innlagt på sykehus med Covid-19 fra Nordre Follo kommune: Mellom 5 og 10
personer
TISK- kapasitet i kommunen er fremdeles betydelig belastet, men ikke overbelastet. Den
kommunale helse- og omsorgstjenesten er lettere belastet.
Vurdering:
Vi ligger nå i grenseland mellom risikonivå 4 og nivå 5. Enkelte parametere peker mot nivå 5 men
kommuneoverlegen velger likevel å holde risikonivået på 4.
Kort begrunnelse:
Man ser i uke 12 en oppbremsning av den kraftige smitteøkningen som har foregått fra uke 8 til
11.
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Den forventede sykdomsbyrden blant gruppene som er smittet er ikke så stor. Det er ikke de mest
sårbare aldersgruppene som hovedsakelig er smittet. Det er ikke pågående utbrudd i sykehjem.
Det er ikke veldig mange innlagt på sykehus fra Nordre Follo kommune.
Vi opplever en stor grad av kjent smittevei blant de som tester positivt for Covid-19.

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 7. april, med publisering senest 8. april
21.
Med vennlig hilsen
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
Kommuneoverlege
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