
Rapportering fra Porsgrunn kommune – risikovurdering – uke 2-22 
 
Utvikling i antall positive tilfelle totalt per uke MSIS Porsgrunn. Totalt: 2364 

Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52 Uke 1 
100 150 189 215 146 132 164 

 
Utvikling i antall tester totalt per uke 

Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52 Uke 1 
648 858 1010 1265 853 585 668 

 
 

1. Epidemiologisk situasjon.  
Vi hadde 164 positive tester i forrige uke, ifølge MSIS. Tallene vil 
oppjusteres i løpet av uken. Vi fikk en markant endring i smittetrend i 
forrige uke med flest smittede i aldersgruppen 18-30 år. Barn under 18 
utgjorde kun 8% og smittede over 65 år holdt seg stabilt på 5%. For 
flertallet av de smittede oppgis nyttårsfeiring som smittevei. Vi forventer 
at smittede husstandsmedlemmer vil utgjøre en stor gruppe denne uken. 
De aller fleste innbyggerne er fullvaksinert, også de smittede i 
risikogrupper. Sykdomsbelastningen på grunn av korona er betydelig 
men vi så en liten nedgang i helsepersonell som var syke, hjemme med 
syke barn eller i karantene.  
Det er fortsatt stor pågang på legevakten og fastlegene, heldigvis er 
forekomsten av andre luftveisvirus som i normale år og det er kun 
registrert 2 influensatilfeller i Porsgrunn siste uker. 
STHF har uendret beredskapsnivå fra forrige uke. Det er uvaksinerte som 
utgjør majoriteten av innlagte, også fra Porsgrunn. 
 
Scenario 2: Høyere smittenivå og økt innleggelser, økt sykefravær, 
belastning på fastleger og legevakt 
117 smittede sist uke.  Kapasitet for testing og smittesporing er belastet, 
men tilfredsstillende. Fortsatt er det stort antall som har luftveisinfeksjon 
og belastningen på helsetjenestene er stor og har vært det over tid.  
 

Antall fra Sykdomspulsen  
a. Antall nye tilfeller per 14 dag: 810/100.000   
b. Andel positive test: 25,3% 
c. Barnehager, skoler og SFO er på nasjonalt nivå.  



 
Scenario: 2 
Smitten i Norge er økende. Omikron øker også i Porsgrunn. De tilfellene vi 
kjenner til har vi god kontroll på, men vi regner med at den er i ferd med å bli 
dominerende også her.  
Nye tilfeller i Porsgrunn er økende siden forrige rapportering, men lavere enn 
landsgjennomsnittet (1239), og Vestfold og Telemark (937). FHI angir 
Porsgrunns trend i smitteutvikling som økende.  
Vi forventer rask økning i smittetallene i dagene som kommer siden 
majoriteten av de smittede er unge voksne som vi vet har mange 
nærkontakter. Det er også høyere smittenivå i våre nabokommuner. 
Effekten av nasjonale tiltak kan se ut til å ha hatt effekt, men sosiale samlinger i 
romjul og nyttår har spredd en god del smitte som nå sprer seg til nye 
nærkontakter. Kombinert med at omikron dominerer i området vårt gjør dette 
at vi må forvente høye smittetall framover. 
Vi satte 2280 vaksinedoser i forrige uke, hvorav 2123 var dose 3. Ca. 90% av de 
som er eldre enn 65 år har nå fått dose 3. 
Vi delte ut 13400 egentester i forrige uke og den høye andelen positive PCR-
svar viser at folk er flinke til å teste seg selv ved mistanke om smitte.  
Videre etterlevelse av nasjonale tiltak er vår viktigste beskyttelse mot at 
smitten skal bli ukontrollerbar. Følgende anbefalinger er fortsatt det viktigste vi 
kan gjøre for å beskytte oss selv og andre: 

• Vaksiner deg 
• Vær hjemme ved sykdom  
• Test deg ved symptomer   
• Varsle nærkontakter og gå i isolasjon hvis smitte med korona 
• Hånd- og Hostehygiene  
• I tillegg skal vi holde avstand, og bruke munnbind der dette ikke er 

mulig. 
For de som ikke har vaksinert seg med to doser mot korona har vi doser på 
lager. Vi tilbyr tredje dose til de over 18 som har mer enn 20 uker fra dose 2. 


