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STATUS RINGERIKE KOMMUNE   
Uke 23    

Søndag 13.06. 2021  

Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det er ikke rapportert om ny diagnostisert covid-19 positive i uke 22 og uke 23. Samlet antall covid-
19 positive i Ringerike siden pandemiens start er samme som uke 22: 636.  

 

I uke 22-23 er smittetallet 0/100.000. Det er syvende 14 dagens insidens med smittebelastning under 
100/100.000.  
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Det er ingen nysmittede så langt i juni måned 

 

 
Test og andel positive 
Testaktiviteten er preget av at det ikke er avdekket nysmitte og ikke screenes i store klynger. De som 
testes i dag er nærkontakter til bekreftede tilfeller i andre kommuner, test i forbindelse med inn og 
utreise, test som følge av symptomer og screening av russen, utelivs og drosjenæringen. Det er i uke 
23 tatt covid-19 test som screen hos 38 russ. 

 

I uke 23 er det testet 243 innbyggere ved testkontoret og lastet ned 262 prøvesvar fra mandag –
fredag (data for helgen er ikke oppdatert). Andelen av positive test er 0 % for uke 22 og uke 23. 
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Alvorlighetsgrad 
Det er ikke registrert innleggelser eller dødsfall i uke 23 i Ringerike kommune. Det siste registrerte 
dødsfall ved inngangen til uke 15. Det har ikke vært rapportert innlagte ved Ringerike sykehus de 
siste to ukene. 

Vaksinasjon 
Det er nå satt i alt 17.920 vaksiner i Ringerike kommune 10.224 har fått en dosis (sv.t. 33 % av 
befolkningen); 7696 har fått andre vaksine og regnes som ferdig vaksinert (sv.t. 25 % av 
befolkningen) (30649 innbyggere).   

Vi tilbyr nå vaksinetime til alle som har underliggende sykdommer/tilstander (Risikogruppe 4-7) og 
forventer at gruppe 8 vil få tilbud om time i de neste ukene. Det er fastlegen som melder inn 
innbyggere som skal prioriteres. De som kan bestille time får en SMS med informasjon om 
timebestilling.  

 

 
 
Situasjonsbeskrivelse  
Det er i uke 23 ikke avdekket noen nysmittede og 14 dages insidensen er 0/100.000. Det er den 
syvende perioden der 14 dages insidensen er under 100/100.000.   Det er lastet ned 262 prøvesvar 
(0,9 % av befolkningen). Det er ikke mistanke om større udiagnostiserte smitteklynger i vårt 
lokalsamfunn.  

Situasjonen er fortsatt usikker – det er en konsekvens av åpningen av samfunnet med derav følgende 
økt mobilitet og aktivitet i samfunnet, sammen med erkjente nye mutasjoner. TISK beredskap 
opprettholdes og planlegges opprettholdt i sommer. Foreløpig er karantene en viktig del av arbeidet 
og det moment i smitteverntiltakene som vil kunne påvirke tjenestenes bærekraft og evne til å yte 
forsvarlige tjenester i størst grad. 
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En tredjedel av befolkningen har nå fått en vaksinedose. Det reduserer risikoen for store og for 
alvorlige utbrudd av covid-19. Men vi vil fortsatt kunne få lokale utbrudd i grupper i befolkningen. 

I takt med åpningen av samfunnet er det særs viktig at alle er omhyggelige med håndhygiene, holder 
avstand til ikke-husstandsmedlemmer og til ikke-vaksinerte, og blir hjemme ved sykdom.  

Såfremt smittebelastningen holder seg uendret nasjonalt og lokalt vil gjenåpningen av samfunnet 
fortsette med nytt tiltaksnivå sannsynlig i løpet av denne uken. 

  

Risikovurderingsmatrise 13.06.2021. 
Samlet risikonivå: 1. 

Virusvariant: nasjonalt overvåkes virus nøye og det avdekkes stadig nye varianter. Nye virusvarianter 
vil, såfremt de gir anledning til økt sykdomsbyrde og svikt i vaksinasjonsimmuniteten, kunne bety 
endringer i tiltaksnivået. Det kan bety nye restriksjoner i mobilitet og kontaktflater, samt økt press på 
TISK arbeidet og økt pågang for helsetjenestene. 

Det er ved inngangen til uke 24 ikke registrert dødsfall. Det sist registrerte dødsfall er ved inngangen 
til uke 15.  

 

r 
Ringerike 13.06.21 

Tall Risikonivå 

Antall nye tilfeller pr 100.000  innbygger over 
siste 2 uker 

0 1 

Andel positive /testet de siste to ukene 0 1 

Antall ny innleggelser på sykehus/2 ukene 0 1 

Ukjent smittested, uke 22-23 0 1 

Indikator  

Trend 
7 uke med under 
100/100000 

1 

Særlige grupper Russen , uteliv 2 

Omfang av smittegrupper og nærkontakter  1 

 

 

Konklusjon  
Det er i uke 22 og23 ikke avdekket nysmittede i Ringerike kommune. 14 dages insidensen er 
0/100.000 og de siste syv 14-dages insidens har vært under 100/100.000.   
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Risikonivå vurderes nå samlet å være 1.  

Det er på lik linje med den nasjonale vurderingen fortsatt behov for aktsomhet. For å bevare den 
positive utvikling er vi avhengig av velfungerende TISK. 
Det nasjonale tiltaksnivå; den gjeldende covid-19 forskriften er et tilstrekkelig tiltaksnivå ved 
inngangen til uke 24, 2021. Utfra nåværende trend kan den nasjonale gjenåpningsplan følges i 
Ringerike kommune. 

 

 

13.06.2021 

Karin møller 

Ringerike kommune; kommuneoverlege 
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