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STATUS RINGERIKE KOMMUNE  uke 30 
Mandag 2 aug 2021 

Kvantitative data 
 

Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert om 22 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 30, og samlet 84 nysmittede i uke 29 
-30.  Juli måned 2021 er den måned med tredje flest smittede siden pandemiens start, men alle har 
vært samlet i uke 29-30. 

 

 

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 726.  

 

Ved inngangen til uke 31 er 2 ukers insidenstallet på 274/100.000. Det er det høgeste registrerte i 
Ringerike kommune under hele pandemien.  
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Det ble lastet ned 956 prøvesvar i uke 29 – 30, derav 388 i uke 30. Andelen positive i uke 29-30 er 8,7 
%. I uke 30 alene 5,7 %. 

 

 
Data for uke 30 viser mindre smittebelastning enn uke 29:  

• antall registrerte nysmittede er redusert med 1/3 
• andelen av positive testsvar fallet fra 10,9 % til 5,7 %. 

 

Mer om de smittede 
For 19 av de 22 ny diagnostiserte (86 %) i uke 30 er smittekilden nærkontakter i husstand (13) og 
private arrangement (5). 11 av de 22 smittede i uke 30 er mellom 15- 25 år og 18 av de 21 er under 
40 år.  Ingen nysmittede er over 60 år.  

For uke 29-30 samlet er smittekilden i 90 % av tilfellene sporet til private relasjoner, enten 
husstander eller private sammenkomster. Flere har relasjon til de private sammenkomster i uke 28-
29, både som venner og som husstandsmedlemmer. De øvrige smittetilfeller fremstår som mer 
avgrensede, med fra 1-4 i samme relasjon. 2 har ukjent smittevei, svarende til 2,4 % av de 84 
nysmittede. 
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I uke 29 og 30 har kommunen ikke tilbudt testing i forbindelse med reise. Testen er knyttet til 
koronasertifikat og til oppfølging etter reise (karantene). Det er et tilbud som kommunene 
oppfordres til å tilby, men som kan henvise til private aktører. Kommunene har ulik praksis. I 
Ringerike har vi tilbudt testen når vi har kapasitet Det er ikke lengere egenandel ved testing til 
koronasertifikat. Tilbudet vil bli tatt opp igjen når det pånytt er kapasitet. 

 

Alvorlighetsgrad 
Det har registrert 2 innleggelser i uke 29-30. Det er ikke registrert dødsfall. Det siste registrerte 
dødsfall ved inngangen til uke 15.  

Blant de ny smittede er det tilfeller, der den smittede har hatt covid-19 tidligere, er fullvaksinert eller 
delvaksinert med forventet beskyttelse. Ingen vaksiner har 100 % effektivitet. Situasjonen følges 
nøye lokalt og nasjonalt. Ingen av de vaksinerte har ingen eller diskrete symptomer på infeksjonen. 

 
TISK og Deltavirus 
Ringerike kommune har sammen med Hole, Jevnaker, Gran og Lunner besluttet at vi med delta-
variant utbruddene har skjerpet test og karantenetiltakene under TISK: 

1. Fullvaksinerte (2 doser, eller tidligere covid19+1 dosis), samt de som har hatt covid-19 under 6 
mdr siden: Anbefales test, og at være hjemme frem til svar foreligger.  

2. En gangs vaksinerte for mer enn 3 uker siden: Anbefales test straks og være hjemme frem til 
svare foreligger. Test på 3. dgn og og på 7.dgn. Men ikke karantene. 

3. Ikke vaksinerte, vaksinerte med en dosis for under 3 uker siden samt de som har hatt covid.19 for 
mer enn 6 mdr.siden:  Testes inn i karantene. Skal i karantene i 10 dgn, men kan testes ut etter 7 
dgn fra siste nærkontakt.   

Denne fastholdes nå. Vi ber om at alle innbyggere tester seg ved symptomer eller nærkontakt 
uansett tidligere sykdom eller vaksine. 

 

Risikomatrise 
 

 
Ringerike 02.08.21 

Tall Risikonivå 

Antall nye tilfeller pr 100.000  innbygger over 
siste 2 uker 

274 4 

Andel positive /testet de siste to ukene 8,7 5 

Antall ny innleggelser på sykehus/2 ukene 1 1 

Ukjent smittested uke 28-29 2,4% 2 

Indikator  
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Trend 
Nedgang uke 30 jvf.uke 29, 
men ikke avsluttet 

3 

Særlige grupper Mer spredt 3 

Omfang av smittegrupper og nærkontakter 
Omfattende nett blant 
ungdom og deres 
nærkontakter 

4 

 

Risikonivået vurderes samlet fortsatt å være 4, forenelig med utbredt smitte. Trenden har vært 
faldende denne uken og håpet er at det er en sand trend. 

 

Sammendrag 
Det er i uke 30 avdekket 22 nysmittede, 12 kvinner og 10 menn.   For uke 29-30 er det i alt avdekket 
84 nysmittede og 2 ukers insidens er nå på 274/100.000.  Andelen av positive er 8,7 %. 

11 av disse er ungdom i alderen 15-25 og 18 er under 40 år. Det er større aldersspredning forenelig 
med at smitten har spredt seg til husstander og andre nærkontakter til de ungdom, som ble berørt 
etter fester i uke 28-29. Vi forventer at dette utbruddet fortsatt vil ha utløper i de neste ukene.  De 
øvrige nysmittede er enkelt tilfeller eller mindre klynger med mindre komplekse kontaktnett. 

Vår TISK kapasitet er fortsatt under press og situasjonen er fortsatt skjør som følge av smitte-
økningen i uke 29.  

Reisende som trenger test henvises fortsatt i denne uke, uke 31 til testing i private institusjoner, da vi 
ikke har kapasitet til dette. 

Vaksinasjon er viktigste beskyttende tiltak. Det er det uaktet vi nå ser noe smitte blant vaksinerte. I 
Ringerike er det nå god tilgang til vaksiner.  

Vi oppfordrer fortsatt til at begrense større sosiale sammenkomster og fester i den kommende uken, 
særlig blant ungdom og yngre voksne. 

Målet nå er raskest mulig å begrense smittespredningen og unngå en situasjon, der kapasiteten og 
bærekraften i lokalsamfunnet blir truet.  

Risikonivået vurderes samlet å være 4, forenelig med utbrett smitte. 

 

 

 

02.08.2021 

Karin Møller 

Kommuneoverlege 

Ringerike kommune; 


