
Rapportering fra Porsgrunn kommune – risikovurdering – uke 10-22 
 
Utvikling i antall positive tilfelle totalt per uke MSIS Porsgrunn. Totalt: 7671 

Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 
1021 961 840 921 566 555 334 

 
Utvikling i antall MSIS-registrerte tester totalt per uke 

Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 
1454 1273 1069 1105 810 754 496 

 
Egenrapporterte hjemmetester 

Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 
  486 752 737 820 655 

 
 

1. Epidemiologisk situasjon.  
Tallene har stor usikkerhet etter omleggingene i TISK. Vi ser særlig at 
registrerte smittede under 19 er mye lavere enn tidligere. Antall 
smittede vi har oversikt over viser en markant nedgang siste uke. 
Belastningen på våre tjenester er fortsatt høy og vi har smittede brukere, 
men fortsatt rapporteres det om få tilfeller av alvorlig sykdom. Dette 
gjelder også sykehuset. 
 
Scenario 2: Høyere smittenivå og økt innleggelser, økt sykefravær, 
belastning på fastleger og legevakt 
334 smittede sist uke.  Kapasitet for testing er 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: 2434/100.000  
b. Andel positive test: 69,9% 

 

Scenario: 2 
Smitten i Porsgrunn er fortsatt høy, men de offisielle tallene er usikre etter 
omlegging av TISK.  



Det er en markant ned gang i antall positive tester. Det kan ikke dras 
konklusjoner ut fra dette da tallene er avhengige av at positive tester 
registreres, men det kan se ut til at smittetallene nå synker, også vurdert ut fra 
andelen sykemeldte i våre tjenester. 
Vi satte kun 83 vaksinedoser i forrige uke, hvorav 62 var dose 3. Over 90% av de 
som er eldre enn 65 år og 82% av de som er 55-64 år har nå fått dose 3.  
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  

 


