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STATUS RINGERIKE KOMMUNE  uke 49  
Mandag 13.des. 2021 

Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert om 108 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 48, og 182 nysmittede i uke 49, i alt 
300 nysmittede i uke 48--49.  

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1996. 

 

Søndag 05.12.2021 er 2 ukers insidenstallet på 984/100.000.  

 

Jevnført med tidligere i pandemien er dette uken med klart flest smittede pr uke og høyeste 2 ukers 
insidens. 
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Mer om covid-19 situasjonen i Ringerike kommune. 
I uke 49 er det avdekket smitte i alle aldersgrupper og i alle deler av kommunen.  De fleste smittede 
er i aldersgruppene under 60, dvs. blant de som i deres hverdag har flest kontaktflater som rekker 
inn i flest ulike lokaliteter (familier med jobb, skole, barnehage, sosiale aktiviteter, fritidsaktiviteter o. 
lign). Det er avdekket klynger av smitte knyttet til noen trinn på enkelte skoler og enkelte 
virksomheter.  

Det er bekreftet 2 nysmittede med omikron varianten. Smitten antas å være hentet utenfor 
kommunen. Smittesporingsarbeidet er avsluttet og det jobbes med oppfølging av nærkontakter.  

Det er uendret avdekket smitte blant både uvaksinerte og vaksinerte. Flere har ingen eller diskrete 
symptomer. 

Kapasiteten i TISK arbeidet er sprengt og vi har ikke hatt mulighet for å følge opp alle nysmittede. Vi 
har derfor ikke i dag et detaljert overblikk over alle berørte.  

Data for testaktivitet er upresise. Dels fordi mange tester seg hjemme, og dels fordi data i vår 
database ikke er fult oppdaterte.  Det tas nå flere PCR tests. Det skyldes flere forhold:  

1. Økende antall positive hurtigtests både selvtest og våre test. Alle skal bekreftes med PCR test.  

2. Omikron varianten krever test inn og ut av karantene for nærkontakter med PCR.  

Fra onsdag 08.12.21 kl.12 har vi i Ringerike valgt å betrakte alle nye covid19 tilfeller som mulig 
omikron smitte. Det begrunnes i rask stigende data for forekomst av omikron regionalt og nasjonalt, 
svartid på PCR (2-3 dg med etterfølgende gensekvensering (4-5 dg) og et ønske om raskest mulig å 
bremse smittespredningen i husstander med smitte (gjeninnføre karantene for nærkontakter, særlig 
husstands).  

3.Det tas PCR på Eikli testsenter. 

Vi gikk i uke 48 over til bare å ta PCR test på EIkli.  Det begrunnes i: 

Usikker leveranse av hurtigtests fra Helsedirektoratet, vi er ikke sikre på hvor mange vi får fremover 
og forbruket er høyt. Vi ønsker derfor å prioritere hurtigtestene vi har til bruk i helsetjenestene til 
innbyggere med behov for helsehjelp (hos fastleger og i helse-omsorgssektoren), til overblikk i skoler, 
barnehage og helseomsorgstjenester for ansatte og brukere, samt til rask avdekning av smitte der vi 
mistenker utbrudd.  

Flere av de som kommer på testsenter Eikli har allerede tatt en test selv hjemme eller er erkjente 
nærkontakter. Det vil derfor bli dobbelt testing både å ta hurtigtest og pcr. 

Konsekvensen er at flere må være hjemme som følge av «vent på svar». Det er en utfordring for 
fravær i tjenestene. 

 

Alvorlighetsgrad 
Vi har i uke 49 hatt en nesten 60 % stigning i antall bekreftet nysmittede jevnført med uken før.  2 
ukers insidensen er steget tilsvarende med 59 % fra 584/100.000 til nå 984/100.000 ved inngangen til 
uke 50. 

Sykehuset har i uke 49 rapportert i snitt 4 innlagte covid -19 pasienter pr dag. 

Vi har ikke avdekket smitteutbrudd i kommunens helse og omsorgsinstitusjoner. Covid-19 avdelingen 
på Austjord er velfungerende. Vår utfordring er knyttet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
sykehuset, samt å sikre tilstrekkelig bemanning i våre tjenester. 
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Risikomatrise   
For Ringerike kommune i uke 49: 

Faktor Notat Vurdering 
Situasjon Kraftig stigning i antall nysmittede med høyeste 2 ukers 

insidens under pandemien : 984/100.000 
TISK arbeidet kan ikke holde tritt, smittesporingsarbeidet 
blir forsinket. Evnen til å bevare oversikten er truet. 
 
5.uker med tall over 470/100.000. Det er den lengste 
periode med dette smittetrykket under pandemien. 
 
Smitte i alle aldersgrupper, men særlig i gruppene under 
60 år. Flere mindre utbrudd. 
Bekreftet 2 første tilfelle av omikronsmitte. 
Spredt i hele kommunen, men størst antall der det bor 
flest.  
 
Uendret parallelt høy forekomst av andre 
luftveisinfeksjoner og generelt høyt sykefravær  
 
Vaksinasjonsarbeidet for både covid-19 pågår. Flere skal 
nå vaksineres med 3.dosis. 
Fortsatt en del uvaksinerte, inkl. blant helse-og 
omsorgstjenestens ansatte med pasientkontakt. 

Høyt smittetrykk. 
 
Mer utbredt smitte, økt 
spredningspotensiale. 
Omikron vil sannsynlig 
være dominerende til 
januar. 
 
Kapasiteten på strekk i 
hele helse-
omsorgstjenesten 
 
 

Spredningspotensiale Antar at smittettrykket er større enn det målte – skjult 
smitte. 
Bekreftet 2 første tilfelle av omikronsmitte. Omikron vil 
ta over – sansynnlig allerede i januar 2022 
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 sansynlig 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 Høyt antall med infeksjonssykdommer og 
isolasjonsbehov på sykehus  
 
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 
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TISK kapasiteten må økes, vanskelig å rekruttere. Pr i dag 
ikke mulig å bevare overblikket. Ressurskrevede. 
 

beslutningsgrunnlag for 
tiltak 

 

Tiltak for TISK  
Det er i uke 49 besluttet tre beredskapstiltak for å bedre kapasiteten:  

Turnus gjenopptas for ansatte på smittevernkontoret slik  kontoret vil være bemannet på kveld (frem 
til 20) og i helger. Det er drøftet muntlig med tillitsvalgte, HR og alle ansatte. Turnus er lagt for 
periode t.o.m. uke 52 og vil i løpet av de neste dager bli klar til medio februar. HR avdelingen vil 
sammen med avdelingsleder og enhetsleder følge saken.  

Vi har fremskyndet flytting av TISK kontoret til EIkli skole, slik vi håper det er mulig å samlokalisere 
alle ansatte i TISK gruppen i samme geografiske lokalisasjon som vaksinasjonsarbeidet. 

Målet med disse to tiltak er at samlokaliseringen vil bidra til optimert utnyttelse av kapasiteten 
samlet i vaksinasjons- og TISK arbeidet.  

Fra 13.12.21 prioriteres kommunens covid-19 ressurser for vaksinasjon og TISK innsatsen: 

1. Vaksinasjon 
2. Testing 
3. Overblikk (antall pr dag, kjønn, alder, postnummer og klynge/relasjon) 
4. Smittesporing 

Det vil bety at ikke alle bekreftede nysmittede vil bli tilringt. En del vi motta SMS med informasjon og 
råd om hvor det kan søkes mer informasjon. Ved behov kan innbyggere ta kontakt på 
koronatelefonen eller sende en SMS til koronamailen.  

Vi har bedt om bistand til å utnytte flere statistikk funksjoner i FIKS fra kommunens IT kompetanse, 
slik vi med mindre innsats kan få bedre oversikt. 

 

Vaksinasjon mot covid-19 
Det er satt i alt 49159 vaksiner i Ringerike kommune, derav 24636 som første dosis og 22664 er 
fullvaksinert med 2 doser. 4389 har fått sin tredje dosis. 

Det fordeler seg slik:  

• 90,7 % av kommunens innbyggere over 12 år fått første dose koronavaksine 
• 83,5 % innbyggere over 15 år har fått to doser koronavaksine 
• 13,3 % av kommunens innbyggere over 18 år har fått dose 3 
• Det er satt i alt 49 159 koronavaksiner i Ringerike 

 

Detaljert på aldersgrupper: 
Aldersgruppe Antall innbyggere Andel dose 1 Andel dose 2 Andel dose 3 
12-15 år 1 343 78,3 %   
16-17 år 709 99,4 % 86,6 %  
18-24 år 2 383 88,5 % 81,9 % 2,0 % 
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25-39 år 5 677 84,0 % 78,3 % 4,4 % 
40-44 år 1 982 87,9 % 83,9 % 5,3 % 
45-54 år 4 404 90,7 % 86,9 % 6,7 % 
55-64 år 4 079 96,1 % 94,5 % 7,9 % 
65-74 år 3 759 95,8 % 94,8 % 47,0 % 
75-84 år 2 072 98,7 % 99,4 % 61,2 % 
85 og over 748 93,4 % 92,1 % 43,9 % 
Sum personer/vaksiner 27 156 90,7 % 83,5 % 16,2 % 

 

 

Sammendrag 
Smittebelastningen ved inngangen til uke 50 uttrykt som 2 ukers insidens er 984/100.000. Det er 
5.uke der 2 ukers insidens er over 470. De 182 nysmittede i uke 49 er fordelt i alle aldersgrupper, 
men med en overvekt blant de mest mobile og de med flest berøringsflater i samfunnet. 

Det er ikke avdekket utbrudd i tilknytning til våre helse- og omsorgsinstitusjoner. Vestre Viken er nå 
på gult beredskapsnivå. Lokalsykehuset har i uke 49 i snitt rapportert om 4 innlagte fra hele 
opptaksområdet. Hovedutfordringen har vært utskrivningsklare pasienter. 

Samlet gir det et bilde som gir grunnlag for å mistenke mer utbredt smitte enn det som avdekkes. 
Situasjonen vurderes som ustabil og skjør. 

I uke 49 har vi gjort en del tiltak for å i møte komme smittepresset: 

- Fra 08.12.21 betraktes alle nysmittede som omikron 

- Fra 13.12.21 justeres prioritering, slik vi prioritere oversiktsarbeidet frem for smittesporing 

- I uke 50 tilstreber vi flytting av smitteteamet til Eikli slik ressurser er samlet (det er to uker 
før planlagt) 

- På Eikli testsenter tas alene PCR (sparer en prøve, og reservere hurtigtest til prioriterte 
grupper). 

- Vi gjeninnfører turnus med kveld og helge bemanning på smitteteamet, aktivt rekrutterings 
arbeid og konsentrert kort effektiv opplæring av nyansatte. Det er utfordrende å rekruttere. 

Videre : Fra i dag mandag 13.12.21 er alle skoler og barnehager på gult nivå. Tilsvarende anbefaling 
er gitt til kommunens videregående skoler og Folkehøgskolen. 

 

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.  

De nasjonale skjerpede tiltak ble innført i uke 49 og vil neppe ha full effekt før etter minst to uker. Vi 
har supplert med å ta i bruk omikron covid-19 forskriften, som gir økt bruk av karantene og lengere 
isolasjonstid.  

Utfordringen er omikron, men også økt smittespredning med tidligere variant delta. 

Situasjonen følges tett; lokalt, regionalt og nasjonalt med hyppig møteaktivitet. 
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13.12.2021 

Karin Møller 
Kommuneoverlege 
Ringerike kommune; 
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