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Introduksjon 
Denne rapporten viser smittesituasjonen for covid-19 i Asker kommune. 

Denne rapporten gjelder for uke 25 i 2021 (21.-28.06). Den oppdateres ukentlig.  

Tallene er i hovedsak basert på data fra kommuneoverlegenes MSIS-rapportering og 
smittesporingsteamet i kommunen, nasjonalt vaksineregister, og intern statistikk på antall 
gjennomførte tester for covid-19. For mer om datakildene, se siste kapittel. 

FHI sine ukesrapporter om covid-19 finner du her:  

https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter 

Tallene som presenteres vil alltid være forbundet med en viss usikkerhet. Dette skyldes blant annet 
fortløpende etterregistreringer og endringer i ulike registre. Tallene må derfor alltid leses med 
forbehold om dette. 

Oppsummering 
• I Asker kommune er det ble meldt 35 nye tilfeller av covid-19 i uke 24 og 25, som er 3 færre 

tilfeller enn uke 23 og 24 (38). 
• Av påviste tilfeller i uke 24 og 25 har 83 % kjent smittested og 17 % ukjent smittested. 
• I uke 25 har 1 634 personer i Asker testet seg for covid-19, som er ca. 400 færre enn uken før 

(2 035). 
• Andel personer som har testet seg i uke 25 og som fikk påvist covid-19 var 0,9 % som er en 

nedgang fra 1,3 % uken før. 
• Det er gjennomført 3 170 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca.  

550 færre enn uke 23 og 24 (3 715). 
• Det er 48 600 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 29 043 personer 

fullvaksinert med to doser. 

Kommuneoverlegens vurdering  
Risikovurderingen baseres på veiledning fra Folkehelseinstituttet (FHI) og gjennomføres ukentlig.  
Den påviste smitten i Asker samt regionale forhold ligger til grunn for Askers tall. FHI beregner nå at 
ca. 60 % av smitten påvises. Det må tas med i betraktning at smitten påvises mest i husstand, men 
det er også enklest å påvise smitte der. Det er sannsynlig at de øvrige 40 % som ikke påvises 
forekommer i andre situasjoner med sosial kontakt som offentlig transport, serveringssteder, private 
samlinger og arrangementer.  

 Det har vært en stabil lav smittetrend de siste 8 uker, med stabil forekomst av smitten, 14 dagers 
insidens på 2-3 daglig. De fleste av tilfellene er alfa (britisk) virusvariant som smitter raskere enn 
tidligere virusvarianter.  Det er enkelt tilfeller av delta varianten og forekomsten av denne varianten 
forventes å øke. Målet for smitteverntiltakene er å sikre fortsatt stabilisering av smitten i påvente av 
vaksinering av befolkningen. Dette oppnås gjennom forsterket TISK-strategi, øket fullvaksinering av 
befolkingen samt reduksjon av nærkontakt. Vi har klart å begrense smitten i klyngene og det er færre 
nærkontakter per smittet, men vi er bekymret for økende sosial aktivitet og økende smittetall til 
tross for TISK strategi da vi tilhører et område med vedvarende smitte om enn varierende forekomst. 
Situasjonen i vårt region er nå mer stabil, nabokommunene er på risikonivå 2 og har smitteforekomst 
under 50/100 000.  90 % av befolkningen over 45 år er vaksinert med første dose.  Foreløpig 
prognoser tilsier at alle voksne i Asker har fått tilbud om dose en innen uke 33.  Andelen ukjent 
smitte er nå vedvarende på 17 %. Andel av testede som har positiv prøve er fortsatt  på 1,1 % 
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samtidig som test aktivitet har en liten nedgang til 1,4 % av befolkningen.  Skoler og barnehager er nå 
på grønt tiltaksnivå da det er vedvarende lav smitte i Asker, inkludert lite smitte i blant barn og unge.  
Asker kommune følger nasjonale regler og råd for smitteverntiltak. De fleste av indikatorer for Asker 
er på risikonivå 1-3.  Gjennomgang av indikatorene, satt i samfunnsmedisinsk sammenheng fører til 
følgende konklusjon:  

De 8 siste ukene har det vært en stabilisering i smitteforekomst, forekomst de siste to ukene på 2-3 
nye tilfeller pr dag. Situasjonen i vårt region er nå mer stabil, nabokommunene er på risikonivå 2 og 
har smitteforekomst under 50 per 100 000 innbygger.  Mutert virus utgjør sannsynligvis de fleste av 
tilfellene, forekomsten av delta-varianten øker og smitten kan øke raskt igjen, slik vi har sett i andre 
kommuner.  Det er fortsatt behov for å sikre stabil forekomst, da vi tilhører et område med 
vedvarende smitte med varierende forekomst.  De fleste av Askers risiko-variabler er på nivå 1, men 
det er noe høyere smitte i vår region. FHI vurderer smittetrenden i Asker til å være usikker. Samlet 
sett vurderes Asker kommune å ligge fortsatt på risikonivå 2 med kontroll over spredte tilfeller og 
klynger og med forventet overgang til risikonivå 1 ila de nærmeste ukene. Dette innebærer fortsatt 
behov for smitteverntiltak og trinnvis åpning av samfunnet parallelt med vaksinering.  

Konklusjon: Asker kommune vurderes å være på risikonivå 2 med forventet overgang til risikonivå 1 
ila de neste ukene. 

 

Meldte tilfeller av covid-19 
Avsnittet gir er en oversikt over antall personer i kommunen som har fått påvist covid-19 de siste 14 
dagene. Tallene er hentet fra fiks-smittesporing, og kan avvike noe fra MSIS. Det tas også forbehold 
om usikkerhet på grunn av etterregistreringer, overføring til andre kommuner og andre forhold. 

Det er viktig å merke seg at antall påviste med covid-19 alene ikke er nok til å vurdere 
smittesituasjonen og beredskapsnivå i kommunen. Antall smittede må blant annet sees i 
sammenheng med antall personer som har testet seg, belastning på sykehusene i regionen, 
smittetrenden (R-tall), om smittekilde i hovedsak er kjent eller ikke og flere andre forhold, og det 
kreves medisinsk smittevernkompetanse for å gjennomføre en helhetlig risiko-vurdering av 
smittesituasjonen.   

Datoen vi teller på er datoen kommunen mottok melding fra laboratoriet om positivt testresultat. 

Figur 1 Nye meldte tilfeller av covid-19 per uke. Fra mars 2020.  
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Kilde: Fiks smittesporing 

Hittil i pandemien er det meldt om totalt 2 509 tilfeller med påvist covid-19. 

Figur 2 Nye meldte tilfeller av covid-19 per dag de to siste ukene  

 

Kilde: Fiks smittesporing 

De siste to ukene er det registrert 35 nye smittede innbyggere i Asker kommune. Smittested er kjent i 
83 % av tilfellene. 

Tabellen viser en oversikt over antall tilfeller per 14. dag per 100 000 innbyggere i Asker og 
nærliggende kommuner. 

Tabell 1 Antall tilfeller per 14. dag per 100 000 innbyggere i Asker og nærliggende kommuner  

 

Kilde: MSIS 
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Andel positive tester 
Tabellen viser antall personer som er folkeregistrert i Asker som har testet seg per 14. dag. Merk at 
dette er uavhengig av bosted og hvor de har testet seg. 

Tabell 2 Antall personer som er folkeregistrert i Asker som har testet seg. 

 
Kilde: MSIS Laboratoriedatabasen 
 

Fylkesvis reproduksjonstall (R-tall) 
Reproduksjonstallet forteller hvor raskt epidemien vokser eller avtar. I flere fylker er det relativt stor 
usikkerhet (konfidensintervall).  Figuren viser estimater for siste regionale reproduksjonstall fra 
endringsmodellen til FHI.  

Figur 3 Estimater for siste regionale reproduksjonstall, etter fylke. 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet (endringsmodellen) 

R-tallet ble estimert til Viken 0,9 (0,5 - 1,2) i Viken og Oslo 0,8 (0,2 - 1,4) i Oslo. Merk at 
reproduksjonstallet forteller hvor raskt epidemien øker, men ikke om den er på et høyt eller lavt nivå.  

2021-18 2021-19 2021-20 2021-21 2021-22 2021-23 2021-24 2021-25
Personer testet 1 860 2 134 1 863 2 363 2 180 2 102 2 035 1 634
Personer testet per 100 000 1 960/100k 2 248/100k 1 963/100k 2 490/100k 2 297/100k 2 215/100k 2 144/100k 1 722/100k
Andel positive blant personer testet 2,30 % 1,30 % 1,40 % 1,60 % 0,70 % 0,90 % 1,30 % 0,90 %
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Meldte tilfeller etter alder 
Tallene viser registrert smitte i aldersgrupper over tid. Den samtidige variasjonen mellom enkelte 
aldersgrupper må sees i sammenheng med at størrelsen på aldersgruppene i utgangspunktet er 
svært ulik. 

Figur 4 Antall meldte tilfeller per uke etter alder, siden mars 2020 

 

Kilde: Fiks smittesporing 

 

Tabell 3 Antall meldte tilfeller per uke etter alder, siste 8 uker 
 

  Uke 18 Uke 19  Uke 20 Uke 21  Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25 
0 - 5 år 0 3 3 2 0 1 6 0 
6 - 12 år 3 0 1 2 1 1 2 1 
13 - 15 år 2 1 0 2 1 0 1 1 
16 - 19 år 2 1 3 15 7 5 0 1 
20 - 39 år 11 12 12 8 4 5 6 4 
40 - 59 år 14 9 6 6 4 3 8 3 
60 - 79 år 4 1 0 3 0 0 0 2 
80 år + 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum 36 27 24 38 17 16 23 12 

Kilde: Fiks smittesporing 
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Meldte tilfeller fordelt på bosted i kommunen 
Kartet under viser bostedsområde for de meldte tilfellene de to siste ukene. Det er tatt utgangspunkt 
i poststed, som er slått sammen for å unngå for små tall. For å se tallene i sammenheng med 
folkemengde i områdene, presenteres antall per 100 000 innbyggere i hvert område. 
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Tabell 4 Antall meldte tilfeller de siste to ukene, etter 
bostedsområde. 

Antall meldte tilfeller i uke 24+25 
Nesøya 4 
Holmen 2 
Sentrum 6 
Dikemark 2 
Heggedal 0 
Vollen 0 
Slemmestad 1 
Røyken 19 
Spikkestad 1 
Sætre 0 
Tofte 0 

 

 

Det er viktig å huske at bosted ikke er det 
samme som smittested. Selv med en redusert 
mobilitet i samfunnet, er det fortsatt mange 
som av ulike årsaker ikke bare oppholder seg 
innenfor sitt poststed. Kartet vil dermed ikke gi 
en indikasjon på hvor risikoen for å bli smittet 
er stor. 

Nærkontakter per tilfelle av covid-19 
Figuren viser antall registrerte nærkontakter per tilfelle av covid-19 i gjennomsnitt, uke for uke. 
Forholdstallet kan si noe om den mobiliteten i samfunnet. 

Man bør være oppmerksom på at enkelte tilfeller vil gi større utslag i statistikken. Ved et tilfelle på en 
skole, vil hele skoleklasser kunne bli satt i karantene. Dette vil bidra til høyere antall nærkontakter i 
snitt. 

Figur 5 Antall registrerte nærkontakter per meldt tilfelle av covid-19 per uke 

 

Kilde: Fiks smittesporing 

Tallene vil ha en viss feilmargin, fordi de ikke fanger opp nærkontakter som bor i en annen kommune 
enn den smittede, og vice versa. Etterregistreringer kan medføre endringer i tallene. Dette gjelder 
særlig for siste uke. Den er derfor markert med en svakere farge i figuren. 

  

3,1 3,4
4,2 3,9

4,7
5,3

10,5

5,5

8,6

11,1

5,0

3,6

0

2

4

6

8

10

12

Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25



10 
 

Sykehusinnleggelser og døde 
De siste fjorten dagene var antall nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak per 14 dag 
var 0,4 per 100 000 innbyggere i Viken, som er vurdert til risikonivå 1 av FHI. Tabellene under viser en 
oversikt over antall innlagte pasienter som følge av covid-19. Tallene gjelder ikke kun nye daglige 
innleggelser, men inkluderer også pasienter som har blitt innlagt på et tidligere tidspunkt og som 
fortsatt er innlagt på sykehus.    

Figur 6 Antall innlagte pasienter som følge av covid-19 i Vestre Viken helseforetak.  

 

Kilde: Helsedirektoratet 

Figur 7 Antall innlagte med respirator som følge av påvist covid-19 i helseregion Sør-Øst 

 

Kilde: Helsedirektoratet  

Antall døde 
Kommunen har ikke mottatt melding om dødsfall relatert til covid-19 i uke 23. Det er meldt om totalt 
18 covid-19 relaterte dødsfall blant innbyggere i Asker.  
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Testing 
Asker kommune har en teststasjon, Koronaklinikken på Vardåsen. I tillegg gjennomføres det tester 
hos fastlegene, ved helseinstitusjonene, på legevaktene og sykehusene. Her presenteres 
teststatistikk fra Koronaklinikken og Bråset legevakt. De aller fleste av testene gjøres på 
Koronaklinikken, på Bråset legevakt gjøres vanligvis 1 - 4 tester per dag. Fra 20. juni 2021 foretas 
også testing på kommunens karantenehoteller. Disse inngår i statistikken. 

Testing på Koronaklinikken, Bråset legevakt og karantenehoteller 
Totalt har 3 170 tester blitt foretatt ved kommunens koronaklinikk på Vardåsen og Bråset legevakt de 
to siste ukene. Til sammenligning ble det gjennomført 3 715 i de to ukene før forrige uke. 

Figur 8 Antall gjennomførte tester per dag de to siste ukene på Koronaklinikken og Bråset legevakt 

 

 

Kilde: Intern registrering 

Koronaklinikken er vanligvis stengt for testing på søndager. 

Figur 9 Antall tester gjennomført på Koronaklinikken og Bråset legevakt per uke, siste 4 uker 

 

Kilde: Intern registrering  
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Vaksinasjon 
Tabellen viser vaksinestatus per 14.06.2021 

Tabell 5 Oversikt over antall og andel personer som er vaksinert med 1 og 2 doser i Asker 

 

Kilde: ASVAK 

Tallene for antall vaksinerte personer inneholder 

- personer som er folkeregistrert i Asker og som er vaksinert utenfor kommunen. Dette kan 
være prioritert helsepersonell som jobber i en annen kommune eller på sykehus, pasienter 
som har fastlege i en annen kommune (gjestepasienter), og personer som bor utenfor 
kommunen, for eksempel studenter. 

- personer som er folkeregistrert utenfor kommunen, men som av ulike årsaker har blitt 
vaksinert av kommunen. Dette kan være prioritert helsepersonell, gjestepasienter og 
personer som bor/ oppholder seg i kommunen 

Andelen beregnes ut fra antall folkeregistrerte innbyggere og personer som ikke er folkeregistrert 
men som likevel er vaksinert av kommunen. 

figur 10 Antall vaksiner som Asker kommune får tildelt 

 

Kilde: FHI 

1 doser 2 doser 1 doser 2 doser
18 - 24 år 2489 559 30,8 % 6,9 %
25 - 39 år 4166 2173 25,2 % 13,1 %
40 - 44 år 1974 1065 28,6 % 15,4 %
45 - 54 år 11756 4106 78,6 % 27,4 %
55 - 64 år 11811 5261 90,6 % 40,4 %
65 - 74 år 8618 8274 94,4 % 90,7 %
75 - 84 år 5789 5681 96,8 % 95,0 %
85 + år 1997 1924 93,4 % 90,0 %
Sum 48600 29043 63,3 % 37,8 %

Antall doser Andel doser
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Foreløpig har kommunen fått melding om at de vil motta 9 382 doser i uke 26 og 6 106 doser i uke 
27.  FHI har utarbeidet prognoser for hvor mange vaksiner Asker kommunen kan forvente å få i uke 
28 – 33, men det er stor usikkerhet knyttet til leveranser for disse ukene.  

Smittevernkontroller 
Smittevernkontroller skjer uanmeldt og har til hensikt å verifisere at virksomheten driver 
smittevernfaglig forsvarlig. Samtidig gir kontrollørene råd og veiledning for utbedring av eventuelle 
avvik. Avhengig av alvorlighetsgrad, vil det bli gjennomført kontroll på et senere tidspunkt for å 
sjekke at avvikene er utbedret.   

Under viser en oversikt over antall tilsyn og antall avvik i forrige uke. Det er viktig å merke seg at de 
fleste avvikene er av mindre alvorlig karakter, og som bedriften kan utbedre ved hjelp av små 
justeringer.  

Tabell 6 Oversikt over antall kontroller og antall avvik i forrige uke 2021 

 

 

 

  

Type sted Tilsyn uke 24 Avvik uke 24
Serveringssteder 1 0
Virksomheter 17 1
Skjenkekontroll 6 0
Salgskontroll 5 0
Totalt uke 24 29 1
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Kilder 
Fiks smittesporing (Fiks) 
Den digitale løsningen kommunen bruker i smittesporingsarbeidet, i tråd med den nasjonale «TISK»-
strategien, som innebærer Testing ved sykdomsmistanke, Isolering av covid-19 syke, 
Smitteoppsporing og Karantene av nærkontakter. Utviklet av Universitetet i Oslo (DHIS2) og 
tilgjengelig for alle kommuner gjennom KS-plattformen Fiks. 

I Fiks registreres primært innbyggere med bostedsadresse. Det er disse kommuneoverlegen har 
ansvar for. Personer med folkeregistrert adresse i Asker, men som bor andre steder (f.eks. 
studenter), registreres primært ikke i Fiks og inngår således ikke i statistikken fra Fiks. 

Bostedsområdene i rapporten er bygget opp av postnummerområder og er inndelt på følgende 
måte: 

Område Postnumre 

Nesøya 1397 NESØYA 

Holmen 1312 SLEPENDEN, 1341 SLEPENDEN, 1375 BILLINGSTAD, 1376 BILLINGSTAD, 1377 
BILLINGSTAD, 1378 NESBRU, 1379 NESBRU, 1394 NESBRU, 1395 HVALSTAD, 1396 
BILLINGSTAD 

Sentrum 1371 ASKER, 1372 ASKER, 1373 ASKER, 1381 VETTRE, 1383 ASKER, 1384 ASKER, 1386 
ASKER, 1387 ASKER, 1388 BORGEN, 1392 VETTRE, 1399 ASKER 

Dikemark 1385 ASKER 

Heggedal 1380 HEGGEDAL, 1389 HEGGEDAL 

Vollen 1390 VOLLEN, 1391 VOLLEN, 1393 VOLLEN 

Slemmestad 3470 SLEMMESTAD, 3471 SLEMMESTAD, 3472 BØDALEN, 3478 NÆRSNES, 3479 NÆRSNES 

Røyken 3440 RØYKEN, 3441 RØYKEN, 3442 HYGGEN 

Spikkestad 3430 SPIKKESTAD, 3431 SPIKKESTAD 

Sætre 3474 ÅROS, 3475 SÆTRE, 3476 SÆTRE, 3477 BÅTSTØ, 3490 KLOKKARSTUA 

Tofte 3480 FILTVET, 3481 TOFTE, 3482 TOFTE, 3483 KANA, 3484 HOLMSBU, 3485 FILTVET 

 

Disse områdene speiler med kommunens lokalområder. Men fordi kommunens lokalområder er 
bygget opp av grunnkretser, vil det være noen avvik på hvor grensene går.  

MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer)  
Nasjonalt register som kommunene er pliktige å rapportere inn ulike smittsomme sykdommer. Her 
registreres tilfeller etter folkeregistrert adresse. 

MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) Laboratoriedatabasen 
Nasjonalt register med alle laboratoriesvar for smittsomme sykdommer. Her registreres tilfeller etter 
folkeregistrert adresse. Tallene herfra vil derfor avvike noe fra tallene på personer som testes i 
kommunen. 

Avvik i tallene fra Fiks og fra MSIS 
Det kan oppstå avvik mellom Fiks-smittesporing og MSIS av flere årsaker. I noen tilfeller oppholder 
den smittede seg i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistret, og oppfølging og 
smittesporingen overføres til kommunen personen oppholder seg i. Personen blir da ikke medregnet 
i antall smittede i kommunenes registre, men vil fortsatt forbli registret på kommunen i MSIS. I tillegg 
opplyser FHI at det kan være få tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommuneoverlegen.  
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ASVAK (Askers vaksinasjonsregister) består av data fra SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister), 
Fiks folkeregister og fra Helseboka, som er kommunens bookingsystem for å registrere seg i vaksine-
kø og bestille time. 

Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) 
Nasjonalt register for vaksineringer i Norge. Registeret forholder seg til folkeregistrert adresse og ikke 
bostedsadresse. Det gir derfor ikke et helt nøyaktig bilde av vaksinesituasjonen for bosatte i Asker 
kommune. 

Avvik mellom tall fra ASVAK og SYSVAK 
Statistikken fra ASVAK inneholder også personer som jobber som helsepersonell i kommunen, men 
som ikke er folkeregistrert her. Statistikken på antall vaksinerte vil dermed avvike noe fra FHIs 
statistikk. 

Statistikken vil avvike fra FHIs oversikt over antall doser tildelt Asker kommune. Dette skyldes blant 
annet at personer som er folkeregistrert i Asker kommunen kan være vaksinert i en annen kommune.  

Intern registrering i kommunen 
Kommunen har intern registrering av ulike aktiviteter, for eksempel på koronaklinikken og ved 
vaksinasjon. 
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