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̶ Smittetallene går ned og antall nye innleggelser og dødsfall er lave

̶ ~1 860 tilfeller meldt i uke 22 mot ~6 600 i uke 11 (2021)

̶ Til sammenligning ble det meldt 115 tilfeller den første uken i juni 2020 (uke 23)

̶ Det er tegn til at smittespredning ikke fører til like mange innleggelser som før, 
sannsynligvis fordi mange i risikogrupper nå er beskyttet

̶ 43,2 % fra 18 år og eldre i Norge har fått første dose – totalt har ~1 850 000 personer fått 
minst én dose (9. juni)

̶ Alle fra 18 år vil ha fått tilbud om første dose i månedsskiftet juli-august

̶ Land som er kommet langt med vaksinasjon ser ut til å slå epidemien helt ned (selv om vi 
må følge med på utviklingen i Storbritannia)

Det ser bra ut



̶ Lokale utbrudd vil fortsatt forekomme i tiden fremover

̶ Kontroll på smitten avhenger fremdeles av god etterlevelse av tiltak i befolkningen

̶ Vi vet ennå ikke hvor stor oppslutning det blir om vaksiner i yngre aldersgrupper

̶ Nye virusvarianter kan endre bildet

̶ På kort sikt kan «delta» føre til noe vanskeligere kontroll ved lokale utbrudd, selv om 
vi ikke tror den vil true gjenåpningsplanen

̶ På lengre sikt kan nye varianter føre til nye bølger og behov for nye/justerte vaksiner

̶ Disse usikkerhetene gir et bredt spenn i mulige videre utviklinger av pandemien som vi må 
planlegge for

̶ Dette spennet kan vi beskrive med scenarier

… men pandemien er ikke over



̶ Vaksinasjon

̶ Epidemiens utvikling, inkludert nye virusvarianter og utbrudd

̶ Kapasitet i kommunene og spesialisthelsetjenesten

̶ Internasjonal situasjon

̶ Tillit og kommunikasjon i befolkningen

Hva blir viktig å se på?



1. Alt går etter planen

2. Det meste går etter planen, men noe blir krevende

3. Mye blir krevende

Tre mulige scenarier



Hvordan bør kommunene planlegge?

̶ Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet jobber med forslag til revidert langsiktig 
plan nå, og nye råd vil komme før sommeren

̶ Det vil komme klare råd for hva en tenker mest sannsynlig vil skje og hva en skal være 
forberedt på kan skje

̶ Kommunene må være forberedt på å opprettholde beredskap for TISK og vaksinasjon 
en stund fremover




