
 

Epidemiologisk situasjonsbilde og risikonivå for Vestfold og Telemark 
 

Samlet risikonivå i fylket vurderes til et stabilt risikonivå 3 – økende spredning. 

Risikonivået vurderes også som stabilt høyt eller økende i mange av kommunene. Merk at 

FHI har justert enkelte terskelverdier for vurdering av risikonivå. Dette kan føre til et økt 

rapportert risikonivå i enkelte kommuner. Det rapporteres om økende smitte fra uke 9 til 

10 fra Holmestrand, Skien, Vinje, Porsgrunn, Larvik og Horten kommuner, ellers 

rapporterer kommunene om stabil eller ingen smitte. For noen av disse (Tønsberg, 

Sandefjord og Færder kommuner) er smitten stabilt meget høy. Holmestrand, Larvik og 

Tønsberg rapporterer om mange eller flere smittede med ukjent smittevei. 

 
Høy testaktivitet, et høyt antall positive tester og forlenget svartid på testresultater fører for tiden til mye 

etterregistrering i Sykdomspulsen. Dette vil kunne føre til at noe av tallmaterialet i denne rapporten ligger på et  

kunstig lavt nivå, men dette har Statsforvalteren tatt høyde for. 

 

• Det var 375 smittetilfeller i uke 10 mot 434 tilfeller i uke 9 

• Uke 10 hadde 193 smittetilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager mot 142 uken før  

• 14802 personer testet seg i uke 10 mot 17222 uken før  

• Andel positive blant de som testet seg er 2,5 % i uke 10, likt som uken før 

• 7 av 23 kommuner, 30 %, har mer enn 50 smittetilfeller per 100 000 innbyggere og flere enn 

10 smittetilfeller siste 14 dager 

• Nye innleggelser per 100 000 innbyggere siste 14 dager har steget fra 1,7 til 5,9  

• Trend i antall nye tilfeller er modellert av FHI til «økende»  

• Flere kommuner melder om smitte i utsatte grupper 

• Engelsk virusvariant utgjør en stor andel av smitten i fylket 

• Risikonivået i Holmestrand, Tønsberg og Færder er vurdert til 4. I Sandefjord, Larvik og 

Horten kommuner er risikonivået vurdert til 3. Skien og Drangedal kommuner vurderer sitt 

risikonivå til 2. Øvrige kommuner vurderer at de ligger på risikonivå 1 

• Barnehager og skoler er på gult nivå i trafikklysmodellen i de gamle Telemarkskommunene. I 

de gamle Vestfoldkommunene er videregående skoler på rødt. Flere av de gamle 

Vestfoldkommunene har også ungdomsskoler, barneskoler eller barnehager på rødt nivå  

• Porsgrunn har pr 16.03 lokal forskrift som omfatter sterk anmodning om bruk av munnbind 

innendørs i det offentlige rom, på offentlige kommunikasjonsmidler og i taxi 

• I samråd med kommunene vil Statsforvalteren anmode Regjeringen om å videreføre 

tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i Tønsberg, Færder og Holmestrand kommuner, samt 

endre fra tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) til tiltaksnivå A i Horten, Larvik og Sandefjord 

kommuner. Det anmodes om at tiltakene skal ha varighet fra 16.3 til og med 6.4. Videre 

håndtering av situasjonen i fylket vil bli vurdert i faste kommunemøter 24.3 og 31.3  

 
Kilder: Sykdomspulsen 16.03. kl. 07.30, rapportering fra kommunene til Statsforvalteren 15.03 

Vedlegg: Risikovurderinger, smittede siste døgn og siste 14 døgn, smittede totalt, vaksinasjonsstatus og informasjon 

(datagrunnlag/ system for egenvurdering av risikonivå og tiltak) vises i «Smitte- og vaksinasjonskartløsning», lenke: 

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/0afb5b5e4a9746d5a16530f7bdd3bdad 
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