
Rapportering fra Porsgrunn kommune – risikovurdering – uke 5-22 
 
Utvikling i antall positive tilfelle totalt per uke MSIS Porsgrunn. Totalt: 4771 

Uke 50 Uke 51 Uke 52 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 
215 147 133 211 490 1014 853 

 
Utvikling i antall MSIS-registrerte tester totalt per uke 

Uke 50 Uke 51 Uke 52 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 
1265 853 586 806 1219 1454 1103 

 
 

1. Epidemiologisk situasjon.  
Vi hadde 853 positive tester i forrige uke, ifølge MSIS. Tallene vil 
oppjusteres i løpet av uken. Det er et stort antall som tester seg på 
teststasjonen hver dag, de fleste for å bekrefte positiv egentest.  
Av de smittede var nesten halvparten under 18 år og flertallet av andre 
smittede var husstandsmedlemmer. Smittede over 65 år var under 1%. I 
uke 4 ser det ut til at smitten har holdt seg på samme nivå som i uke 3. 
De aller fleste innbyggerne er fullvaksinert, også de smittede i 
risikogrupper. Sykdomsbelastningen på grunn av korona er utfordrende, 
med mange sykemeldte, men det meldes om ikke kritisk påvirkning av 
våre tjenester.  
Det er stor pågang på legevakten og fastlegene, heldigvis er forekomsten 
av andre luftveisvirus lav og det er ikke registrert flere influensatilfeller i 
Porsgrunn siste uker. 
STHF er fortsatt på grønt beredskapsnivå. Det er uvaksinerte som utgjør 
majoriteten av innlagte. 
 
Scenario 2: Høyere smittenivå og økt innleggelser, økt sykefravær, 
belastning på fastleger og legevakt 
853 smittede sist uke.  Kapasitet for testing og smittesporing er belastet, 
men tilfredsstillende. Fortsatt er det stort sykefravær og belastningen på 
helsetjenestene er stor og har vært det over tid.  
 

Antall fra Sykdomspulsen  
a. Antall nye tilfeller per 14 dag: 5111/100.000  
b. Andel positive test: 83,4% 
c. Barnehager, skoler og SFO er på grønt nivå.  



Scenario: 2 
Smitten i Norge er fortsatt økende.  
Nye tilfeller i Porsgrunn holdt seg på samme nivå som ved forrige rapportering, 
og høyere enn landsgjennomsnittet (4484), og Vestfold og Telemark (3763). FHI 
angir Porsgrunns trend i smitteutvikling som økende. Det er kun Bamble som 
har høyere smittetall i Vestfold og Telemark. 
Smittesituasjonen framover er usikker. Det er grunn til å tro at våre høye 
smittetall skyldes utstrakt bruk av egentesting. Vi delte ut 49591 tester i forrige 
uke. Det gjør at mange av de smittede oppdages og registreres. Samtidig ser vi 
at forekomsten av andre virussykdommer holder seg lav, noe som tyder på at 
folk følger nasjonale tiltak.  
Mestedelen av smittespredningen skjer blant uvaksinerte skolebarn og i deres 
husstander. Så lenge de som har symptomer holder seg hjemme og tester seg 
og nærkontakter til smittede tester seg og følger med på symptomer vil 
trenden med at smitte til sårbare grupper som kan bli alvorlig syke holde seg 
lav. Det er fortsatt viktig at de som vil unngå alvorlig sykdom vaksinerer seg. 
Forrige ukes trend med svært lav andel smittede blant de som har fått 
oppfriskningsdose, og ikke er husstandsmedlem til smittede, fortsetter. Vi tilbyr 
oppfriskningsdose til alle over 18 år og oppfordrer alle som kan om å vaksinere 
seg med de dosene de kan.  
Vi satte 1031 vaksinedoser i forrige uke, hvorav 924 var dose 3. Heldigvis satte 
vi også 40 førstedoser og 67 andredoser. Over 90% av de som er eldre enn 65 
år og 78% av de som er 55-64 år har nå fått dose 3. Andelen beskyttet mot 
alvorlig sykdom fortsetter å stige.  
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. 


