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STATUS RINGERIKE KOMMUNE  uke 44  
Tirsdag 09..nov. 2021 

Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert om 17 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 43, og 64 nysmittede i uke 44, i alt 

81 nysmittede i uke 43-44.  

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1340. 

 

Den siste uken har det vært 3-4 dobling i antall ny diagnostisert med covid-19 jevnført med de siste 4 

ukene og på nivå med den smitten vi så i september.   

Søndag 07.11.2021 er 2 ukers insidenstallet på 210 /100.000 
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Mer om de smittede 
De nysmittede i uke 44 følger samme epidemiologiske bilde som de øvrige ukene: de smittede er 

spredt i alle aldersgrupper og geografisk samlet i Hønefoss bysone.  

Det er i løpet av uke 44 avdekket utbrudd i hjemmetjenesten med forplantning til dagsenteret 

Gleden og et utbrudd på korttidsavdelingen på Austjord. Utbruddet pågår fortsatt. 

Det er smitte blant barn og unge, særlig i barne- og ungdomsskolene.   Som tidligere i pandemien er 

smitte blant barn en pekepinn på smitte i samfunnet ellers. 

Det er avdekket smitte blant både uvaksinerte og vaksinerte, herunder vaksinert helsepersonell i 

første linjetjenestene. Flere har ingen eller diskrete symptomer. Sykdomsbyrden er størst hos de 

uvaksinerte.  

Smitteteamet er bekymret for etterlevelse av smittevernanbefalingene, både fra verifisert covid-19 

positive og nærkontakter i husstanden. Det er i flere enkelt tilfeller avdekket svikt. 

Alvorlighetsgrad 
Ringerike sykehus melder om 6 innlagte pasienter med covid-19. De er nær sin kapasitet. Samtidig 

har Ringerike kommune ikke klart å ta imot alle utskrivningsklare pasienter.  

Det er 4 inneliggende pasienter på korttidsavdelingen Austjord med verifisert covid-19. De er isolert i 

et eget avsnitt i avdelingen.  

Mandag 08.11.21 har i alt 24 pasienter og 9 ansatte i helse og omsorg knyttet til hjemmetjeneste og 

korttidsavdeling testet positivt for covid-19. Det utfordrer evnen til å yte forsvarlige tjenester til alle 

brukere. Ledelsen i helse og omsorg følger situasjonen tett. Fokus på basale smitteverntiltak med 

skjerpede testregime, bruk av smittevernutstyr og munnbind i nære relasjoner er prioritert. 

Det er registrert to covid-19 dødsfall ved inngangen de siste 10 dg.  

Andre luftveisinfeksjoner, særlig forkjølelse, feber og hoste, har økt utbredelse blant alle i 

befolkningen, også blant ansatte i vårt smitteteam og i kommunens øvrige tjenester. Særlig beskriver 

oppvekst sektoren utfordringer med bemanning i barnehager, og har varslet om mulig redusert 

åpningstid. «Bli hjemme når du er syk» er viktig for å hindre smittespredning, men gir samtidig økt 

fravær. Det utfordrer ytterligere tjenestenes bærekraft. 
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Nasjonale data 
Ringerike kommunes data følger som tidligere nært opptil nasjonale data. Utdrag fra Fhis ukerapport 

for uke 43 (https://www.fhi.no/nyheter/2021/ukerapport-for-uke-43/=) 

Nasjonalt er det meldt 6 943 tilfeller av covid-19 i uke 43, som er 58 % økning siden uke 42 (4 395). 

Det er registrert stigende antall innleggelser og samme for dødsfall. Fhi anslår at R-tallet nå er 1,3 for 

landet som helhet.  

Selv om mange nå har vaksinert seg, er det fortsatt en relativ høy andel uvaksinerte. Både blant de 

som ikke har fått tilbud om vaksine pga alder (barn) og blant de som har takket nei til vaksine. Det 

viktigste tiltak nå for å bremse spredningen er at alle, som har fått tilbud om vaksine, vaksinerer seg! 

Og at alle blir hjemme og tester seg ved sykdom. 

Nye nasjonale føringer. 
Regjeringen meddelte torsdag 28.10.21 at intensiteten i TISK arbeidet uendret skal følge nivået for 

«nedjustert TISK» foreløpig ut året. Det kan bli forlenget inn i 2022.  Covid-19 virus er ikke borte. 

Strategien nå er å dempe smittespredningen, men ikke å utrydde eller stoppe covid.19 smitte i 

befolkningen. Målet er å bevare bærekraften i helsetjenestenes samlede kjede.  

Det er kommunene som bærer ansvaret for å følge pandemien lokalt, gjøre lokale tilpasninger og ved 

behov fatte lokale forskrifter. 

Kommunene skal styre etter: 

- Antall sykehus innleggelser og antall samtidige innleggelser 

- Aldersfordeling på de innlagte 

- Belegg på intensiv avdelinger 

- Behandlingskapasiteten i kommunene. 

 

Sammendrag 
Smittebelastningen ved inngangen til uke 45 uttrykt som 2 ukers insidens er 210/100.000.  De 64 

nysmittede i uke 44 er spredt i alle aldersgrupper, men i uke 44 er stigningen størst blant de over 70 

år. 

Det er utbrudd knyttet til barneskoler. I uke 44 ble det avdekket utbrudd blant brukere og ansatte i 

hjemmetjeneste, dagsenter Gleden og korttidsavdelingen på Austjord. De berørte tjenester har 

styrket tiltakene for å bremse smittespredningen. 

Data for covid-19 pandemien i Ringerike kommune følger i høy grad nasjonale data og trend.  

Utfordrende nå er økende forekomst av konkurrerende luftveisinfeksjoner, som belaster 

helsetjenestene og truer bærekraften pga. økt fravær.  

Beredskapsledelsen i Ringerike kommune har drøftet og vurdert at smittesituasjonen nå svarer til 
scenario 2: Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad  
. Beredskapsledelsen har i dag 9.11.21 valgt tiltak svarende til trinn 1 i scenario 2. Det betyr 

innskjerping av generelle anbefalinger om vaksinasjon, basal smittevern og avstand, sammen med 

informasjon om smittespredningen, til befolkningen i uke 44.  TISK aktiviteten opprettholdes, slik 

oversiktsarbeidet prioriteres alle ukens 7 dg. 
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09.11.2021 

Karin Møller 

Kommuneoverlege 

Ringerike kommune; 


