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STATUS RINGERIKE KOMMUNE       

Søndag 14.mars 2021 kl. 2130 

Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det ble rapportert i alt 31 ny diagnostiserte covid-19 positive i uke9, og 40 i uke 10.  
Alle regnes som mutert virus. 

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er nå: 430. 

. 

 

I mars er det i uke 10 avdekket 40 nysmittede. Det er det nest høgeste antall i løpet av en uke, bare 
overgått av uke 50 i 2020. Smittetrenden er fortsatt stigende. 

I uke 9-10 er smittetallet 233/100.000..  
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Smittetrykket er høyst i Hønefoss by (Hønefoss Nord, Vest og Sentrum). Det er samme trend som har 
vært gjeldende store deler av pandemien. Her illustrert for de siste 5 ukene: 

 

Aldersfordeling. 
I uke 10 er 63 % av de smittede under 40 år, og 30 % er i aldersgruppen 15-25 år (herav er halvparten 
relatert til USN). 
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Smittested 
I uke 10 er 55 % av de nysmittede smittet i eget hjem, og andelen som har ukjent smittevei er 15  
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Test og andel positive 
Testaktiviteten har vært høy i uke 10. Det er tatt 656 PCR tester og  lastet ned 1967  prøvesvar den 
uken.  Andelen av positive test i uke 9-10 er 3,6 %. For uke 10 alene er den i midlertid 2 %. 

 

Det avspeiler økt oppmerksomhet på symptomer i befolkningen og særlig et omfattende 
smittesporingsarbeid med store nettverk av nærkontakter og målrettet testing av nærkontakter og 
husstandsmedlemmer til smittede (test ved inngang og utgang av karantene). 

Mandag og tirsdag i uke 10 gav 13 nysmittede anledning til ca. 350 i karantene og ca. 1700 ble berørt 
av nærkontakt-nærkontakt karantene (mange med mer enn 10 nærkontakter, bl.a. pga. tilknytning til 
barnehager og utdanningsinstitusjoner). 

Det er stor test aktivitet og fortsatt et stort antall prøvesvar som håndteres. I uke 9-10 er det til 
eksempel gjennomført oppfølging 409 oppfølgingssamtaler med nærkontakter i karantene og 
smittede i isolasjon. 

 Alvorlighetsgrad 
Det er ikke registrert nye dødsfall i 10. Antall innlagte i rapport fra Ringerike sykehus har vært 1-2 
daglig.  

Situasjonsbeskrivelse 
Flere av nysmittede i uke 10 samler seg i 5 nye grupper. Det har berørt barn og unge: barnehager, 
barne-og ungdomsskoler og videregående skoler, samt USN. Det har berørt tjenester i TTF, helse og 
omsorg og Ringerike sykehus, samt flere private bedrifter: frisør, optiker, treningssentre, kartverket, 
verksted og bakerivirksomhet.  

Fra uke 9 har vi i uke 10 fortsatt hatt enkelte nye tilfeller knyttet til tidligere klynger, men ikke 
mistanke om ikke-avdekket videre smitte. 

Byggeplasser.  Det rapporteres stadig om tilfeller som vurderes smittet på jobb på Byggeplasser. Det 
er både norske og utenlandske arbeidstakere. Felles er ulik bosted, arbeidssted og kollegagruppe, og 
ofte mange ulike skift i løpet av kort tid. 

TISK kapasiteten er utfordret og kapasiteten er i uke 10 styrket med midlertidig bistandspersonell fra 
andre avdelinger både til testing og til smittesporingsarbeidet. 
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Risikovurderingsmatrise 14.03.2021. 
Den kvantitative malen er justert av Fhi. 

Det er tatt ut: Reproduksjonstallet. Vi følger derfor tall fra ukesrapporten til Fhi, for uke 9 er tallet 
anslått til 1,1 på nasjonalt nivå. Antall dødsfall (alvorlighetsgrad): i Ringerike er tallet 0. Samt status i 
nabokommuner. Lokalt har Hole, Jevnaker og Modum lavere smittetall enn Ringerike nå. Men 
situasjonen er ustabil, nasjonalt er det en rask stigende trend. 

Samlet risikonivå: 3-4 

Indikator 
Ringerike 07.03.21 

Tall Risikonivå 

Antall nye tilfeller pr 100.000  innbygger over 
siste 2 uker 

233 4 

Andel positive /testet de siste to ukene 3,6 % 3 

Antall nyinnleggelser på sykehus/2 ukene 2 2 

Ukjent smittested, uke 7-8 15  % 3+ 

Indikator  

Trend Stigende 3 

Særlige grupper 63 % < 40 år  

Omfang av smittegrupper og nærkontakter 
Omfattende smittesporing, 
mange nærkontakter 

3 -4 

 

Konklusjon og avslutning 
Vi har fortsatt stigende smitteaktivitet i Ringerike. Risikonivå er nå 3-4. 

Ved inngangen til uke 10 endret bildet seg raskt. I løpet av 2 dager ble det bekreftet 13 nysmittede, 
som samlet hadde et svært omfattende kontaktnett. 2 barneskoler måtte stenge, flere klassetrinn på 
Ringerike og Hønefoss VGS, USN legge om virksomheten og mange bedrifter ble berørt. Det ble 
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avdekt smitte inn mot intensivavdelingen Ringerike sykehus. Alle nysmittede betraktes smittet med 
mutert UK variant med mindre annet opplyses fra laboratoriet. 

4 faktorer medførte bekymring: vedvarende stigende trend, svært mange nærkontakter med derav 
følgende mange i karantene og ventekarantene. Noe som igjen resulterte i tap av oversikt og sprengt 
TISK kapasitet. En følgevirkning er truet bærekraft i alle sektorer i samfunnet, inkl. helse- og 
omsorgstjenestene. 

Situasjonen ble konferert med Folkehelseinstituttet, nabokommuner og Statsforvalteren. 

Med virkning fra 12.mars 2021 frem til 8.april 2021 vedtok kommunestyret lokal forskrift som tillegg 
til gjeldende nasjonale forskrift. Målet er å redusere antallet av kontaktflater og redusere aktiviteten 
i samfunnet. 

Fra i dag 16.mars 2021 er det nasjonale tiltaksnivå for Viken løftet til kap.5A. Den lokale forskrift er 
gjeldende der den er strengere enn den nasjonale. Det er særlig på to områder: antall begrensning i 
private arrangement (10) og at solstudier o.lign. skal være stengt. På øvrige områder er de nasjonale 
restriksjoner strengere og er derfor førende. 

 

Vaksinasjon 
Det er i alt satt 3825 vaksiner i Ringerike kommune.  1223 har fått andre vaksine og regnes som 
ferdig vaksinert (sv.t. 4 % av befolkningen (30650 innbyggere).  

Vi har mottatt 3 vaksinetyper: BioNtec Pfizer (Corminaty) og Moderna, samt Astra Zenica. I uke 10 ble 
Astra Zenica vaksinen trukket tilbake inntil nærmere avklaring. 

Vaksineleveransene er ustabile og gjør arbeidet svært utfordrende.. 
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