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STATUS RINGERIKE KOMMUNE  uke 52 
Søndag 02.jan. 2022 

Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert om 126 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 52, og 85 nysmittede i uke 51, i alt 
211 nysmittede i uke 51-52  

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 2300. 

 
Fig 1: Antall nysmittede pr uke og totalt antall smittede gjennom pandemien. Fra uke 45 2020 til uke 52 2021. 

Søndag 02.01.2022 er 2 ukers insidensen 692/100.000.  

 
Fig 2: To ukers- insidens for hver uke. Fra uke 45 2020 til uke 52 2021  
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Mer om covid-19 situasjonen i Ringerike kommune. 
Covid-19 smitten er hovedsakelig avdekket blant innbyggere under 60 år. Mye av smitten skjer i 
husstand, noe innreise og noe ukjent. Mange er smittet på juleselskaper 24.-25.12.2021.  Det er 
avdekket flest smittede i Hønefoss bysone, men det er avdekket smitte også i lokalsamfunn utenfor 
sentrum. Det er ikke avdekket smitte i kommunale helse og omsorgsinstitusjoner..  

Det er PCR testet 382 innbyggere ved Testsenteret på Eikli.  

I uke 52 har vi fått bekreftet ytterligere 65 tilfeller smitte forårsaket av omikronvariant. Omikron-
smitten er funnet hos innbyggere i alle aldere fra 6 mnd. til 72 år, 29 menn og 28 kvinner.  

Søndag 02.01.22 er det delt ut kasser med totalt 6500 tests til alle skolene, slik både barn og voksne 
kan testes mandag 03.01.22. Testen kan tas hjemme – eller i klasserommet ved skolestart. Vi fylder 
med det regjerningens forventning om at alle skoleelever og lærere skal ha anledning til å teste seg 
ved skolestart etter jul-nyttårsferie. 

Testene er alle kjøpt av lokal privat aktør . I uke 52 hadde vi ikke tilstrekkelige tester til denne type 
utdeling, og ikke tilstrekkelig sikkerhet for når og hvor mange tester vi ville får fra Helsedirektoratet 
ved neste utdeling.  

Ved utgangen av uke 52 (30.12.21 kl.16.50) har Helsedirektoratet via Statsforvalteren gitt 
informasjon om at vi kan vente å få leveranse igjen i uke 2. Vi forventer derfor nå at vi har 
tilstrekkelig tilgang til hurtigtester, slik vi kan fortsette vårt lokalt tilpassede testregime, herunder 
mulighet for å ta hurtigtest også på Eikli. Det er i tråd med nasjonale føringer. 

Alvorlighetsgrad 
Vi har i uke 52 en tydelig økning i antall smittede jevnført med tidligere uker, unntatt uke 49 (188).  

Ringerike sykehus har i uke 52 rapportert i snitt 3-4 innlagte covid -19 pasienter pr dag, derav 1-3 på 
intensiv. Pasientene kommer fra hele sykehusets opptaksområde, vi har ikke detaljert informasjon 
om de og hvor mange som er hjemmehørende i vår kommune. 

Vi har ikke avdekket smitteutbrudd i kommunens helse og omsorgsinstitusjoner. Covid-19 avdelingen 
på Austjord er velfungerende.   

Det er meldt flere tilfeller blant ansatte og brukere på den private omsorgsinstitusjon, Borger AS. 
Institusjonen håndterer dette og er i dialog med smitteteamet om utbredelse men det er aktuelt 
smitte i den private omsorgsinstitusjon Borger AS.   

Det er ikke rapportert om nye dødsfall i uke 52. 

  

 

Vaksinasjon mot covid-19 
Status ved utgangen av uke 52 er det satt 53 720 koronavaksiner i Ringerike kommune: 

• 91,3 % av kommunens innbyggere over 12 år fått én dose koronavaksine 
• 84, 3 % innbyggere over 15 år har fått to doser koronavaksine 
• 33,1 % av kommunens innbyggere over 18 år har fått tre doser koronavaksine 
• 53 %   av innbyggerne over 45 år fått tredje dose.  
• 82 %   av innbyggerne over 65 år fått tredje dose 
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Mer detaljert info 
Det har vært åpent for vaksinasjon på Eikli i uke 52.  

I tabell 1 presenteres antall vaksinasjoner mot covid-19 registrert på innbyggere bosatt i Ringerike: 

 Dose 1 Dose 2 Dose 3 
Antall vaksiner  24 791 22 862 9 002 

I tabell 2 presenteres andel vaksinerte fordelt på aldersgrupper: 

Aldersgruppe Antall innbyggere Andel dose 1 Andel dose 2 Andel dose 3 
12-15 år 1 343 80,2 %   
16-17 år 709 100,0 % 90,1 %  
18-24 år 2 383 89,2 % 82,9 % 6,1 % 
25-39 år 5 677 85,1 % 79,1 % 10,3 % 
40-44 år 1 982 88,3 % 84,6 % 13,8 % 
45-54 år 4 404 91,0 % 87,6 % 24,0 % 
55-64 år 4 079 96,3 % 95,2 % 37,7 % 
65-74 år 3 759 96,0 % 95,2 % 79,9 % 
75-84 år 2 072 99,0 % 99,8 % 89,0 % 
85 og over 748 93,4 % 92,1 % 73,9 % 
Sum personer/vaksiner 27 156 91,3 % 84,3 % 33,1 % 

 

Underliggende info: Det er i alt 30 835 innbyggere Ringerike kommune. 27 156 innbyggere er 12 år 
eller eldre.  Innbyggertall hentet fra SSB pr. 3 kvartal 2021. Antall vaksinerte fordelt på dose og 
aldersgruppe er hentet fra FHI/Sysvak 

 
Vaksinestatistikk  
Grafen viser antall vaksinedoser satt i Ringerike pr uke fra og med uke 35. 

 

Vi har kapasitet til å vaksinere 2400 personer hver uke med nåværende oppsett.  

0

500

1000

1500

2000

2500

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Doser satt pr uke fra september

Dose 1 pr uke Dose 2 pr uke Dose 3 pr uke



4 
 

Ringerike kommune har ikke vurdert at det er behov for å be om bistand fra helsefagstuderende, fra 
apotek eller fra militæret til vaksinasjonsarbeidet. 
 
I desember (1. – 29.12.2021) ble det lagt ut i alt 7 300 vaksinetimer.  Alle timer var booket, men ikke 
alle møtte opp til oppsatt time. Det ble også gitt tilbud som drop-in.  I januar 2022 er det lagt ut 8 
700 timer, 3 420 timer er booket. Vi tilbyr også drop-in fremover.  Det tilrettelegges for å vaksinere 
innbyggere, som pga. helseutfordringer ikke kan transporteres til Eikli testsenter. 

 

Risikomatrise   
For Ringerike kommune i uke 52 

Faktor Notat Vurdering 
Situasjon Økt antall positive, mange av de som er testet i uke 52 

var positive (33 %). 
2 ukers insidens: 692/100.000  
8.uke med insidens over 400/100.000.  
 
Smitteteamet (TISK arbeidet) er nå samlet på Eikli, med 
adskilt adgang i forhold til vaksinasjon – men med 
mulighet for gjensidig bistand. Det har vært 
velfungerende i romjulen (første uke).  
Oversikt er uendret utfordrende og forventes å være det 
videre frem. 
 
Smitte i alle aldersgrupper, men særlig i gruppene under 
60 år. Flere mindre klynger, men ikke utbrudd. 
Bekreftet flere tilfelle av omikronsmitte. 
Spredt i hele kommunen, men størst antall der det bor 
flest.  
 
Uendret parallelt høy forekomst av andre 
luftveisinfeksjoner og generelt høyt sykefravær  
 
Vaksinasjonsarbeidet er pågående med god kapasitet.  

Høyt smittetrykk. 
 
Mer utbredt smitte, økt 
spredningspotensiale. 
Omikron vil sannsynlig 
være dominerende til 
januar. 
 
Kapasiteten på strekk i 
hele helse-
omsorgstjenesten 
 
 

Spredningspotensiale Antar at smittettrykket er større enn det målte – skjult 
smitte. Alle tall usikre 
Bekreftet tilfelle av omikronsmitte. Omikron vil ta over 
som dominerende variant i januar 2022. Det kommer 
stadig ny kunnskap om denne varianten, men mye er 
fortsatt usikkert. 
 
Spredt i hele kommunen, men størst antall der det bor 
flest. 
 
Vaksinasjonen beskytter mot alvorlig sykdom og 
sannsynlig sykehusinnleggelse, det er gunstig i forhold til 
bærekraft i sykehussektor. Men neppe mot å bli smittet 
og sannsynlig også med redusert virkning mot det å være 
smittsom.  
 

Moderat. Høy 
 
Vaksinasjon beskytter 
 
Uvaksinerte betydelig økt 
smittetrykk 
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Mange omfattende kontakt nett for alle innbyggere. Ikke 
mulig å gjennomføre dekkende smittesporing. 

Kapasitet/Bærekraft Det er knyttet stor usikkerhet til alle data og til 
smittesituasjonen generelt. Ikke minst pga. mobilitet 
blant innbyggere og fortsatte forventninger til at 
kommunen skal ha overblikk.   
 
TISK beredskap nå samlet på EIkli. 
 
Utfordrende å rekruttere og sikre tilstrekkelige 
bemanning med kvalifisert helsepersonell i helse-
omsorgstjenestene (økt behov og økt fravær) 
 
Andre luftveisinfeksjoner belaster helsetjenesten – og 
utfordrer bærekraften i alle tjenesteområder (fravær). 
 

Økt risiko for tapt 
beredskapsevner i TISK 
 
Økt risiko for tapt 
bæreevne i alle 
tjenesteområder. 
 
Tap av overblikk som igjen 
betyr ufullstendig 
beslutningsgrunnlag for 
tiltak 

 
 

Sammendrag 
Smittebelastningen ved inngangen til uke 1 uttrykt som 2 ukers insidens er 692/100.000. Det er 8.uke 
der 2 ukers insidens er over 400.  De 126 nysmittede i uke 52 er fordelt i alle aldersgrupper, men med 
en overvekt blant de mest mobile og de med flest berøringsflater i samfunnet. 

Det er ikke avdekket utbrudd i tilknytning til våre helse- og omsorgsinstitusjoner. Det er i uke 52 
avdekket smitte blant beboere og ansatte ved Borger AS, det håndteres av institusjonen selv. 

Vestre Viken er uendret på gult beredskapsnivå. Lokalsykehuset har i uke 52 i snitt rapportert om 3-4 
innlagte fra hele opptaksområdet.. 

Samlet gir det et bilde som gir uendret grunnlag for å mistenke mer utbredt smitte enn det som 
avdekkes. 

TISK arbeidet er nå flyttet til Eikli skole, og samlokalisert med vaksinasjonsarbeidet.  Teamet har vært 
bemannet i hele jul-nyttårs perioden. 

Vår smittesituasjon svarer til regjeringens scenario 2: Et noe høyere nivå av innleggelser og 
smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad, på nivå 2 i tiltak.  

De nasjonale skjerpede tiltak ble innført i uke 49, og effekten er vanskelig å vurdere pga. samtidig 
økende utbredelse av omikron varianten. Jul- og nyttårs ukene med flere sammenkomster i familier 
og blant venner gir grunnlag for økt smittespredning, tross de innførte tiltak. Hvor stort omfanget vil 
avsløres i løpet av de første ukene i jan. 2022. 

Samlet er smittesituasjonen er uendret skjør og ustabil, og følges tett; lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 

02.01.2022 

Karin Møller 

 Kommuneoverlege 

Ringerike kommune; 
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