Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Smitte- og vaksinestatus
Omfattende testing siste tiden har svært gledelig ikke avdekket ny
smitte i Lyngdal.
Når det gjelder registrert smitte og antall personer i karantene er altså situasjonsbildet
uendret fra forrige uke. Det er per tirsdag 12. januar fortsatt fire aktivt smittede og
isolerte personer i Lyngdal, og til sammen 105 personer i karantene.
Etter at det fredag ettermiddag ble påvist smitte hos en elev på Berge barneskole ble det
gjennomført omfattende testing av nærkontakter, medelever og ansatte. Også
internatelever ved KVS Lyngdal er blitt testet. Til sammen i overkant av 400 personer.
Kommuneoverlege Henriette Pettersen kunne tirsdag morgen informere kriseledelsen
om null nye positive prøver som følge av denne testingen.
Smittekilden er ikke sikkert klarert, men ifølge kommuneoverlegen foreligger det 2-3
mulige kilder.
Uoversiktlig innreise
Det har siden nyttår vært registrert omfattende innreise til Lyngdal kommune fra
utlandet. Per dags dato 66 personer fra hele 36 land, fordelt på alle verdensdeler unntatt
Australia.
Kriseledelsen i Lyngdal uttrykker en viss uro rundt dette, ettersom det er dokumentert
manglende nasjonal kontroll med i hvor stor grad innreisende personer faktisk tester
seg, slik de er pålagt, og følger opp karantene-bestemmelsene.
De som passerer grensen har selv et ansvar for å teste seg. Dette er ingen kommunal
oppgave. Også eventuelle arbeidsgivere har et ansvar for å påse at ansatte som kommer
fra utlandet har testet seg og overholdt karanteneplikten.
Kriseledelsen i Lyngdal antar arbeidsgivere lokalt følger opp dette ettersom de
helsemessige og økonomiske konsekvensene i andre enden kan bli så omfattende.
Status vaksinering
Som tidligere meddelt er alle 30 doser som ble mottatt i uke 1 satt. Lyngdal kommune
har tirsdag 12. januar mottatt de tidligere annonserte 35 nye dosene, slik at
vaksineringsarbeidet blant institusjonsbeboerne fortsetter som planlagt denne uken.
Det er videre varslet at Lyngdal kommune vil motta ytterligere 35 vaksinedoser i uke 3.
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Ifølge koordinator for vaksineringsarbeidet i Lyngdal, Ronny Bjørnevåg, vil
vaksineringen blant innbyggere i institusjon og omsorgsboliger da være sluttført i løpet
av uke 5 og 6. Da skal alle i disse gruppene ha fått både dose 1 og dose 2.
Neste prioriterte gruppe vil da være kritisk helsepersonell.
Bjørnevåg presenterte for kriseledelsen tirsdag også en plan for massevaksinering.
Såfremt kommunen får tilstrekkelig med doser, vil maks kapasitet da være 200 doser på
én dag.
Når det gjelder effekten av vaksinen som settes, anslås det rundt 50 prosent effekt etter
første dose, mens full effekt, rundt 90 prosent, først oppnås ved dose to.
Status dødsfall på institusjon
Det er ingen normal prosedyre for Lyngdal kommune å informere offentligheten om
dødsfall blant eldre på institusjon. Men ettersom det nå er en spesiell situasjon med
pågående vaksinering i denne risikogruppen, er kriseledelsen åpen om at det siden
vaksineringen startet har vært to dødsfall blant institusjonsbeboerne som så langt har
fått vaksine. Kriseledelsen går ut med denne informasjonen nå for å demme opp for
spekulasjoner, frykt og uro.
Det er ingenting unormalt med at eldre og syke beboere på institusjon dør. Og selv om
disse to dødsfallene kom tett på hverandre i tid, er det ingenting som tyder på at dette
har vært unaturlige dødsfall, verken knyttet til korona eller vaksinen.
Fra sentrale myndigheter er det nå også kommunisert ut at det fra kommunenes side
skal gjøres en strengere vurdering rundt institusjonsbeboernes grad av skrøpelighet før
vaksiner settes.
Alle dødsfall blant vaksinerte personer meldes rutinemessig inn til Folkehelseinstituttet.
Pårørende er naturligvis også orientert.
Ifølge smittevernlegen i Lyngdal kommune, Ehsan Rajabian, er det så langt i Norge snakk
om en dødelighet blant vaksinerte institusjonsbeboere på 0,04 prosent. Det vil si 8
dødsfall blant 20 000 vaksinerte personer.
I Lyngdal følges det opp med dose to som planlagt, ettersom risikoen i denne
aldersgruppen for alvorlig sykdomsforløp fra covid19-viruset er høyere enn 0,04
prosent. Men det skal fortsatt gjøres individuelle vurderinger før vaksinen settes. I tråd
med nye nasjonale føringer.
Med mindre det skulle oppstå en helt ekstraordinær situasjon kommer ikke
kriseledelsen i tiden framover til å informere ytterligere om dødsfall blant eldre og syke
på institusjon.

2

LYNGDAL KOMMUNE

Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal kommune, må
koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945 06 062, eller epost
Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no
Øvrige henvendelser kan rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller
epost Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no

Med vennlig hilsen
Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder
Mobil: +47 901 31 726

Lyngdal tirsdag 12. januar 2021
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