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STATUS RINGERIKE KOMMUNE  uke 1 
Søndag 09.jan. 2022 

Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert om 126 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 52, og 134 nysmittede i uke 1, i alt 
260 nysmittede i uke 52- 1.  

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 2449. 

 
Fig 1: Antall nysmittede pr uke og totalt antall smittede gjennom pandemien. Fra uke 45 2020 til uke 1 2022. 

Søndag 09.01.2022 er 2 ukers insidensen 854/100.000.  

 
Fig 2: To ukers- insidens for hver uke. Fra uke 45 2020 til uke 1 2022  
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Mer om covid-19 situasjonen i Ringerike kommune. 
Covid-19 smitten er hovedsakelig avdekket blant innbyggere under 65 år, blant de 134 er 3 (2 %) over 
65 år og 48 (36 %) er under 20 år. Blant de 134 nysmittede er 103 (77%) bekreftet smittet med 
omikron varianten. 

Det er avdekket et utbrudd som ved utgangen av uke 1 omfatter 17 av 160 elever ved Ringerike 
Folkehøgskole. Skolen har gode rutiner for oppfølging av elever, testing og har overblikk. Vi forventer 
ytterligere smitte blant elevene. De berørte elever er vaksinerte og har milde symptomer. 

Det er ikke avdekket utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, men fortsatt i uke 1 
avdekket enkelte tilfelle ved institusjonen Borger AS. 

Det er gult nivå ved kommunens barnehager, barne- og ungdomsskoler, og rødt nivå i videregående 
skole.  

En stor utfordring de siste ukene er stadige nasjonale justeringer både i forskrift og i anbefalinger, 
føringer for tiltak og stadige nye meldinger til kommunene. Det er vanskelig å være kontinuerlig 
oppdatert, og de nasjonale nettsider er ikke alltid like oppdatert. Vi opplever i TISK arbeidet og i 
spørsmål til kommuneoverlegene at det er stor usikkerhet og stadig avdekkes nyanse forskjeller i de 
råd og den håndtering som velges i både i ulike situasjoner og mellom kommunenes 
smittevernansvarlige.  

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 fra 1- 3 innlagte covid-19 pasienter pr dag, derav 0-1 på 
intensiv. Pasientene kommer fra hele sykehusets opptaksområde, vi har ikke detaljert informasjon 
om de og hvor mange som er hjemmehørende i vår kommune. 

Covid-19 avdelingen på Austjord er velfungerende.    

Det er ikke rapportert om nye dødsfall i uke 1. 

  

Vaksinasjon mot covid-19 
Status ved utgangen av uke 1 i 2022 er det satt 56 089 koronavaksiner i Ringerike kommune: 

• 91,5 % av kommunens innbyggere over 12 år fått én dose koronavaksine 
• 84, 9 % innbyggere over 15 år har fått to doser koronavaksine (86 %) 
• 41,1 % av kommunens innbyggere over 18 år har fått tre doser koronavaksine (35 %) 
• 6 660 (64 %) av innbyggerne over 45 år fått tredje dose. 
• 5 621 (85 %) av innbyggerne over 65 år fått tredje dose (84%). De siste 6 månedene har ca 

200 (3 %) innbyggere i aldersgruppen gjennomgått koronasykdom, og skal ikke vaksineres 
med tredje dosis. 
 

Mer detaljert info 
Alle innbyggere over 18 år anbefales en tredje vaksinedose når det er 20 uker siden dose to med 
koronavaksine ble satt. Alle kan bestille vaksinetime via internett, vaksinetelefonen eller på e-post til 
vaksinekontoret. Det er åpent for dropp inn alle vaksinedager på vaksinesenteret Eikli. Det 
tilrettelegges for hjemmevaksinasjon til de, som av helsemessige årsaker ikke kan komme til 
vaksinesenteret og for vaksinasjon i bil for de, der det av helsemessige årsaker vurderes å være beste 
løsningen.  
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I tabell 1 presenteres antall vaksinasjoner mot covid-19 registrert på innbyggere bosatt i Ringerike: 

 Dose 1 Dose 2 Dose 3 
Antall vaksiner  24 861 23 028 11 164 

 

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 81,2 %   
16-17 år 709 100,0 % 91,5 %  
18-24 år 2 383 89,5 % 84,3 % 11,7 % 
25-39 år 5 677 85,5 % 80,1 % 13,7 % 
40-44 år 1 982 88,5 % 85,3 % 22,5 % 
45-54 år 4 404 91,2 % 88,3 % 39,7 % 
55-64 år 4 079 96,4 % 95,8 % 56,2 % 
65-74 år 3 759 96,0 % 95,3 % 83,9 % 
75-84 år 2 072 99,1 % 99,9 % 91,5 % 
85 og over 748 93,6 % 92,4 % 76,3 % 
Sum personer/vaksiner 27 156 91,5 % 84,9 % 41,1 % 

 

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.  
Ringerike kommune har ikke vurdert at det er behov for å be om bistand fra helsefagstuderende, fra 
apotek eller fra militæret til vaksinasjonsarbeidet. 
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Risikomatrise   
For Ringerike kommune i uke 1, 2022 

Faktor Notat Vurdering 
Situasjon Økt smittebelastning.  

2 ukers insidens: 854/100.000  
9.uke med insidens over 400/100.000.  
Velfungerende TISK team som nå er justert svarende til 
nye føringer for TISK arbeid og for den faktiske 
smittebelastning. 
Hovedparten av de smittede i uke 1 er bekreftet 
omikron: 103 av 134 (77%).  
Smitte i alle aldersgrupper, men særlig i gruppene under 
60 år: 48 av de 134 er under 20 år, 3 er over 65 år. 
Flere mindre klynger og en større klynge (utbrudd) ved 
Ringerike Folkehøgskole.  
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 nå dominerende  
 
Få innlagte i sykehus og i 
kommunale helse-
omsorgsinstitusjoner 
 
Gult nivå i skoler og 
barnehager; rødt i VGS. 
 

Spredningspotensiale Antar at smittettrykket er større enn det målte – skjult 
smitte. Alle tall usikre 
Omikron dominerende variant  
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.  
 
Mange omfattende kontakt nett for alle innbyggere. Ikke 
mulig å gjennomføre dekkende smittesporing. 

Moderat. Høy 
 
Vaksinasjon beskytter 
 
Uvaksinerte betydelig økt 
smittetrykk 

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 
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Sammendrag 
Smittebelastningen ved inngangen til uke 2 uttrykt som 2 ukers insidens er 854/100.000. Det er 9.uke 
der 2 ukers insidens er over 400.  De 134 nysmittede i uke 1 er fordelt i alle aldersgrupper, men med 
en overvekt blant de yngste: 48 er under 20 år, og 3 er over 65 år. Det er uendret overvekt i de mest 
mobile og aktive aldersgruppene – som har flest kontaktflater i samfunnet. 

Det er ikke avdekket utbrudd i tilknytning til våre helse- og omsorgsinstitusjoner, men i uke 1 fortsatt 
avdekket enkelt smittede ved institusjonen Borger AS. Det er avdekket smitte i stor klynge (utbrudd) 
ved Ringerike Folkehøgskole.   

Det er få innlagte ved Ringerike sykehus og i kommunale helseinstitusjoner, forenelig med lavt 
alvorlighetsnivå i uke 1. Ingen nye dødsfall. 

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.  

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

Regjeringen ventes å offentliggjøre sin vurdering av situasjonen fredag 14.01.2022.  

Ringerike kommunes smittebelastning har så langt i stort omfang vært parallelle med og fulgt de 
nasjonale data for smittespredning. Det er ikke behov for egne tiltak i Ringerike kommune.  

 

09.01.2022 

Karin Møller 

 Kommuneoverlege 

Ringerike kommune; 
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