
Status per 13.09.2021  
 

Uke 36 
Fra 6. september - 13. september 
 
Nøkkeltall:  

• 87 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 169 smittet de siste 14 dager.  
• Det ble tatt 709 tester sist uke (PCR).  
• Det er 893,7 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager 

(mot 350,1 nasjonalt)  
• 11% av de smittede har ukjent smittekilde 

• Kommunen er på risikonivå 4 

 

Nesodden har fortsatt høye smittetall. Siden mange innbyggere nå er vaksinerte er vurderingen fra 
sentrale helsemyndigheter at vi må kunne leve med mer smitte i samfunnet. Dette skyldes at risikoen 
for å bli alvorlig syk av covid-19 er redusert for de vaksinerte og yngre aldersgrupper.  
 
For å begrense smittespredningen er det allikevel svært viktig at alle følger smittevernrådene med 
god hygiene, avstand og holde seg hjemme dersom man har symptomer. Man må også teste seg når 
man har symptomer selv om man er fullvaksinert. 
 
Nesodden på risikonivå 4 
Barn og unge fra 12 år og eldre blir tilbudt vaksine nå. De har i utgangspunktet lavere risiko for 
alvorlig sykdom enn voksne. Det er likevel slik at smitten bør begrenses, samtidig som kraftige tiltak 
som nedstengning ikke lenger er aktuelle tiltak i den situasjonen landet nå er.  
 
Kommunen skal foreta vurdering av risikonivå på en skala fra 1 (lite smitte) til 5 (mye smitte) hver 
uke, men denne vurderingen er ikke lenger helt i tråd med dagens tilnærming til smittetall og tiltak 
for å begrense smittespredning. Denne uken er Nesodden på risikonivå 4 på bakgrunn av 
smittetallene i kommunen.  
 
Møte med Statsforvalteren 
Nesodden kommune hadde møte med Statsforvalteren, FHI og helsemyndighetene tirsdag 14. 

september. Strategien nasjonalt sier at man må tåle mer smitte siden det nå er mindre risiko fra 

pandemien.  

I den nasjonale strategien må fullvaksinerte nærkontakter til smittet ikke lengre i smittekarantene, 

men er anbefalt å teste seg. Uvaksinerte må fortsatt i smittekarantene i 10 dager når de er 

nærkontakt til en smittet. De som er under 18 år og er nærkontakter til en smittet utenfor egen 

husstand kan nå slippe karantene ved å følge testregime.   

Trafikklysmodellen for smitteverntiltak i barnehager og skoler brukes ikke fullt ut. Nå er grønt nivå 

det gjeldende, og gult nivå kan benyttes ved smitteutbrudd, og rødt nivå skal det svært mye til for å 

benytte. Grønt nivå er det laveste nivået for smitteverntiltak og det som gir barna en mest mulig 

normal hverdag. FHI var tydelige på i møtet at det er nå er liten risiko ved å gå videre mot en 

ytterligere normalisering av samfunnet.  

FHI har satt opp en oversikt over hvordan kommunene nå må prioritere: 

• Helse- og omsorgstjenester til innbyggerne 

• Vaksinasjon 

• Testing av nære nærkontakter 

• Evt. regelmessig testing på skoler 



• Smittesporing av nærkontakter 

• Kommunikasjon med relevante målgrupper 

• Målrettet og forholdsmessige tiltak, evt. bruk av gult nivå 

• Tiltak mot barn og unge var for å beskytte de sårbare voksne, nå må de være til nytte for 
barna.   

 
Om smittesituasjonen 
Smitten de siste ukene har vært preget av utbrudd på videregående skole på Nesodden og i 
nabokommuner. Nå ser vi at smitten spres videre til husstandsmedlemmer. Det er som forventet. 
Det er noen tilfeller av smitte i flere av grunnskolene nå, og mange er smittet innad i familiene. På 
Nesoddtunet sykehjem er fire ansatte og fire beboere smittet. Tiltak for å begrense 
smittespredningen på sykehjemmet ble iverksatt umiddelbart når smitten ble oppdaget. 
 
Aldersfordeling smittede 30.08.-12.09.: 
68% er under 20 år 
30% er mellom 20 og 60 år 
2% er over 60 år 
 
Regjeringen og FHI har lagt fram følgende strategi for å begrense smittespredningen ved at smitten 
oppdages raskt og barn og unge kan samtidig leve som normalt, både i skoletid og fritid: 
 
Smitten skal begrenses gjennom å teste barn som er nærkontakter til smittede i skole og barnehage 
regelmessig så lenge det er nødvendig. Hvis barn og unge ikke blir testet skal de være i karantene i 10 
dager, som tidligere i pandemien. 

 
Smitten er nå fordelt på alle aldersgrupper, fra barn til eldre, og selv om de fleste smittede er 
uvaksinerte, blir også en del fullvaksinerte smittet.  
 
 
Nivå barnehager og skoler 
Grunnskoler og barnehager er på grønt nivå og kommunen er omfattet av nasjonale bestemmelser.  
Nesodden videregående skole er på rødt nivå fra 7. september og ut denne uken. 
 
Vaksineringen  
Som tallene under viser ligger Nesodden an til en svært høy dekningsgrad, og vaksineringen er viktig 
for å kunne holde samfunnet åpent og for at man kan leve mest mulig normalt i tiden fremover. Alle 
innbyggere over 16 år har fått tilbud om vaksine. Denne og neste uke vaksineres 12-15 åringer i 
tillegg til andre aldersgrupper. 
 
Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper som tilbys vaksine, så 
innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt 
til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering 
skjer finnes på kommunens hjemmeside.  

Dødsfall grunnet korona 

En innbygger ble i forrige uke innlagt på sykehus med korona og døde der. Ordfører Truls Wickstrøm 

kondolerer, og tankene går nå til familien og de etterlatte som har mistet en av sine nærmeste.  

  

Dato 13.09. 85 + 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44 16-17 12-15 

Antall 
innbyggere 

287 1022 2068 2701 3017 6108 514 1073 



Dose 1 310 1006 1975 2555 2734 5128 387 58 

Dose 2 295 1015 1925 2424 2453 3968 85  

Andel D 1 100% 98,4% 95,5% 94,6% 90,6% 83,9% 75,3% 5,4% 

Andel D 2 100% 99,3% 93,0% 89,7% 81,3% 65,0% 16,5%  

  
  


