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Risikovurdering per 05. august 2021 for Covid-19 utbruddet,
Nordre Follo kommune

Antall registrerte smittede med Covid-19 stiger gradvis også denne uken i Nordre Follo. Dette
er i tråd med utviklingen vi ser ellers i Oslo, Viken og i hele landet. Det dreier seg hovedsakelig
om Covid-19-smitte importert til kommunen i forbindelse med ferieturer, særlig til og fra
utland, oftest med påfølgende smittespredning i husstanden. Smittetilfellene henger ikke
sammen i større utbrudd. Vi må forvente noe økt importsmitte de kommende ukene etter
hvert som innbyggere returnerer til kommunen fra ferieturer. Det er foreløpig ikke sett samme
økning i sykdomsbyrde.
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Delta-varianten er nå blitt den dominerende varianten også i epidemien i Norge.
Delta-varianten har større spredningsevne enn Alfa-varianten, som en konsekvens av noe
økt smittsomhet og noe økt evne til å unngå immunforsvaret etter vaksinasjon og tidligere
infeksjon. Det er ikke bekreftet i Norge at denne varianten gir økt risiko for alvorlig forløp
ved Covid-19 eller økt risiko for sykehusinnleggelse, da spesielt ikke for fullvaksinerte.
Det er et pågående utbrudd tilknyttet Bjørkås sykehjem med 5 smittede totalt. Foreløpig
sekvensering viser at det dreier seg om utbrudd med Alfa-varianten av koronaviruset.
Vi opplever å ha kontroll over situasjonen og kommuneoverlegen forventer ikke ytterligere
smittede.
Utbruddet viste seg etter kartleggingen kun å være knyttet til en av de to avdelingene ved
sykehjemmet. Sykdomsbyrden har vært lav i utbruddet, men med til dels stor belastning på
de ansatte som jobber der. Dette rapporteres nå å være i bedring. Det har vært praktisert
midlertidig besøksstans etter gjeldende faglige retningslinjer og så kortvarig som mulig. Det
har vært gjort individuelle vurderinger og flere nødvendige unntak fra besøksstans for
pårørende.
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14 dagers- insidens per 100 000 for Nordre Follo: Stigende til 88 mot 72 på samme tid i
forrige uke. (tall fra Sykdomspulsen)
14 dagers- insidens per 100 000 for Viken fylke: Stigende til 63 mot 52 på samme tid i
forrige uke.
14 dagers- insidens per 100 000 for Oslo kommune: Stigende til 90 mot 58 på samme tid i
forrige uke.
14 dagers- insidens per 100 000 for hele landet: Stigende til 74 mot 50 på samme tid i
forrige uke.

Følgende diagram viser antall smittede som er meldt i Nordre Follo siste 14 dager.
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Antall smittede meldt inn til MSIS for uke 30 for Nordre Follo er stabilisert i forhold til
foregående uke.
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Antall testede registret i uke 30 er 1328 personer
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Prosentandel av befolkningen i Nordre Follo testet i uke 30 er 2,2%
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Andel positive av testene går noe ned i uke 30 i forhold til uke 29.
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Gjennomsnitt av andel positive siste 14 dager: 2,75 %
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Aldersfordeling: Følgende diagram viser aldersfordelingen av de smittede samlet for perioden
14. juli til 27. juli sammenliknet med perioden 21. juli til 3. august.
14. juli til 27. juli:
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21. juli til 3. august:
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Barn og unge: Skolefritidsordningen, Sommerskolen samt barnehager nå drifter per i dag på
grønt nivå etter Trafikklysmodellen. Alle skoler, inkludert videregående skoler er bedt om å
forberede oppstart på grønt nivå til høsten.
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 05. august administrert 59
769 vaksinedoser.

Andre nøkkeldata
• Andel med ukjent smittevei: Av siste 30 smittede har 4 ukjent smittevei. Dette tilsvarer ca
13%. 60% av de smittede hadde status som «ubeskyttede».
• Antall personer i karantene: 12
• Antall personer innlagt på sykehus med Covid-19 fra Nordre Follo kommune: under 5
personer. Ahus er i ordinær drift.
• Belastning på kommunal helse- og omsorgstjenesten: Ved Bjørkås sykehjem er det et
pågående utbrudd med Covid-19. 3 personer er satt i karantene som følge av utbruddet.
Driften av sykehjemmet opprettholdes uten omdisponering av personell fra andre deler av
pleie- og omsorgstjenesten. Generelt ingen større utfordringer ellers.
• TISK- kapasitet: Det er god kapasitet på testing og smittesporing.
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Enkelte av parameterne som er med i vurderingen av risikonivået ligger i risikonivå 3, men den
samlede vurderingen er at kommunen fremdeles er på risikonivå 2. Mesteparten av Covid-19tilfellene dreier seg om påvisning etter innreise. Dette er en forholdsvis kontrollert situasjon som
er regulert av reglene for innreise, karantene og testing. Antall testede har økt siste uka, men det
meldes om at veldig mange tester seg i forbindelse med innreise og ikke som følge av symptomer
på sykdom.
Således er det lite påvist smitte generelt blant innbyggere i Nordre Follo. Kommunen har god
kapasitet for TISK, smittesporing og testing. Ahus er ikke belastet i forhold til pandemien.
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 11. august, med publisering senest 12.
august 21.
Med vennlig hilsen
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
Kommuneoverlege
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