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STATUS RINGERIKE KOMMUNE  uke 31 
Søndag 8. aug 2021 

Kvantitative data 
 

Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert om 22 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 30, og samlet 17 nysmittede i uke 
31, i alt 39 nysmittede i uke 30-31.  

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 743.  

 

Ved inngangen til uke 32 er 2 ukers insidenstallet på 127/100.000.   
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Det ble lastet ned 738 prøvesvar i uke 31 og 388 i uke 30, i alt 1126 prøvesvar (3,7 % av 
befolkningen). Andelen positive i uke 30-31 er 3,5 %. I uke 31 alene 2,3 %. 

 

 
Data for uke 31 viser fortsatt mindre smittebelastning enn uke 29   

• antall registrerte nysmittede er redusert med 1/4 
• andelen av positive testsvar fallet fra 10,9 % til 2,3 %. 

 
Mer om de smittede 
I uke 31 er det blant de 17 nysmittede registrert flere med utlandssmitte og med ukjent smittekilde: 

- 4 av 17 har ukjent smittevei sv.t. 24 % i uke 31. For uke 30-31 er det samlede tall 15 % (6 av 
39). Det gir mistanke om mer skjult smitte i samfunnet.  Blant disse er barn i barneskolealder.  
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- 5 av de 17 (29%) er smittet på utlandsreise. Det avspeiler stadig økt reisesaktivitet, også i vårt 
lokalsamfunn.  

 

8 av de 17 (47 %) nysmittede i uke 31 er under 20 år, og 5 (29 %) er 10 år eller yngre. Smittekilde for 
barna er ukjent, utenlandsreise eller private relasjoner. Det er ikke avdekket smitte i aldersgruppene 
over 60 år. 

Alvorlighetsgrad 
Det her ikke registrert nye innleggelser i uke 31 og det er ikke registrert dødsfall. Det siste registrerte 
dødsfall ved inngangen til uke 15.  

Blant de ny smittede er det som i de to foregående ukene flere tilfeller, der den smittede har hatt 
covid-19 tidligere, er fullvaksinert eller delvaksinert med forventet beskyttelse.  Ringerike kommune 
fastholder derfor økt testaktivitet med anbefaling om test også til alle med symptomer og som er 
identifisert som nærkontakter, inkludert vaksinerte og delvaksinerte (se rapport uke 30). 

 
Risikomatrise 
 

 
Ringerike 08.08.21 

Tall Risikonivå 

Antall nye tilfeller pr 100.000  innbygger over 
siste 2 uker 

127 3 

Andel positive /testet de siste to ukene 3,7 3-4 

Antall ny innleggelser på sykehus/2 ukene 0 1 

Ukjent smittested uke 28-29 15 % 4 
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Trend 
Fortsatt redusert 
smittebelastning, men 
skjør situasjon 

3 

Særlige grupper Nei. Obs ukjent smittevei 3 

Omfang av smittegrupper og nærkontakter Fallende 3 

 

Risikonivået vurderes nå å kunne settes til 3, forenelig med mer avgrenset, men fortatt utbredt 
smitte. Trenden har vært faldende de siste to ukene og håpet er at det er en sand trend.  

 

Sammendrag 
Det er i uke 31 avdekket 17 nysmittede. For uke 30-31 er det i alt avdekket 39 nysmittede og 2 ukers 
insidens er nå på 127/100.000.  Andelen av positive er 3,7 %. 

Uke 31 var kjennetegnet av: 

- smitte hos en teen åring, som deltok i sommer-musikk samling på Klækken hotell, 
smittekilden var utenlands smitte. Det har vært et omfattende arbeid for vårt 
smittevernkontor (testing og smittesporing). Det ble ikke avdekket ytterlige smittede blant 
deltakerne ved første kartlegging og arrangementet fikk fortsette etter nærkontakter var satt 
i karantene. Både arrangør og hotellets struktur anses å ha vært avgjørende for at det ikke er 
blitt avdekket ytterligere smitte. 

- Økt andel med ukjent smittekilde og med utenlands smitte. 
- Økt andel barn i barnehage og skolealder. 

Som følge de siste 3 uker smittesituasjon ble det i uke 31 besluttet at barnehager og sommer SFO 
drives med økt tiltaksnivå: gult nivå fra utgangen av uke 30 og foreløpig i 2 uker frem. Målet er å 
bremse smittespredningen slik grunn og videregående skoler kan starte skoleåret på grønt nivå. Vi er 
forberedt på at dette kan endre seg med kort varsel.  

Smittesporingsarbeidet er fortsatt utfordrende. Dels pga. økt mobilitet i samfunnet (reisende 
utenlands og innenlands) og dels pga. betydelig økt antall nærkontakter knyttet til hver index. Vår 
TISK kapasitet er fortsatt under press og situasjonen er fortsatt skjør.  

Såfremt det fortsatt er reduksjon i smittespredningen lokalt vil vi ved vårt smittevernkontor kunne 
gjenoppta testing av reisende i løpet av uke 32. Det vil være i et begrenset omfang.  Alternativet for 
reisende, som trenger testing, vil – som i de foregående tre ukene – være testing ved private tilbud. 

Vi oppfordrer fortsatt til at alle innbyggere vaksinerer seg – og at alle fortsatt begrenser antallet av 
nærkontakter og begrenser mobiliteten sin så langt det er mulig. 

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 3, forenelig med fortsatt utbredt smitte men med mindre 
omfang. 
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