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STATUS RINGERIKE KOMMUNE  uke 10  Søndag 14.03.22 
 

Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert 722 nysmittede i uke 10 og 1055 ny smittede i uke 9.  Samlet er det i uke 9-10 
registrert 1777 nysmittede.  

Totalt antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start 11145 (36 % av befolkningen). 

 
Fig 1: Antall nysmittede pr uke og totalt antall smittede gjennom pandemien. Fra uke 45 2020 til uke 10, 2022. 

Mandag 14.03.2022 er 2 ukers insidensen 5763/100.000. 

 
Fig 2: To ukers- insidens for hver uke. Fra uke 45 2020 til uke 9, 2022  
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Mer om covid-19 situasjonen i Ringerike kommune. 
Antall verifisert og registrerte smittede er høyt, men markant faldende. Smittetrykket er økende 
blant de eldste aldersgrupper,  og faldende blant barn og unge, særlig i aldersgruppene under 15 år. 

 

Fig3: Aldersfordeling uke 5 2022- uke 10 ,2022  

Endringen i 2 ukers insidens pr 100.000 fra uke 7-8 til uke 9-10 markant for: 

- Aldersgruppen 0-4 år: reduksjon med 51 % fra 8.593 til 4.222/100.000 
- Aldersgruppen 5-14 år: reduksjon med 57 % fra 10.712 til 4.587100.000 
- Aldersgruppen 15-24 år: reduksjon med 62 % fra 10.795 til 4.156/100.000.  
- Aldersgruppen 65-74 år: stigning med 44 % fra 2.501 til 3.591/100.000 
- Aldersgruppen 75-84 år: stigning med 92 % fra 1.254 til 2.413/100.000. 
- Aldersgruppen 85+ år: stigning med 300 % fra 401 til 1.604/100.00 

Blant voksne i yrkesaktiv alder (25-64 år) er 2 ukers insidensen pr 5.964/100.000 stabil og lidt høyere 
enn befolkningen som helhet: 5.964/100.000. Det høyeste smittetrykk i uke 9-10 er blant 25-34 
årige: 7.678/100.000. 

Tallene avspeiler fortsatt økende smitte i eldre aldersgrupper og fortsatt høyt smittetrykk mot 
risikogrupper.  

Vårt lager av hurtigtester var ved inngangen til uke 11 har vi ca 33.900 tester på lager.  Det deles ut 
hurtigtester på Kuben, Eikli, og hos fastleger. 

Det er registrert flere enkel innbyggere som har hatt covid-19 mer enn en gang.  

Alvorlighetsgrad 
Vi har over flere uker hatt høy smittebelastning og nå økende smitte blant de endre aldersgrupper. 
Det er økt smittebelastning blant risikogrupper. 
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Fredag 11.03.22 er det innrapportert 5 beboere i kommunen helse-og omsorgsinstitusjoner med 
påvist covid-19 infeksjon. Det er ikke utbrudd, men lokale mindre klynger. 

Det har i uke 10 vært fra 4-8 ved Ringerike sykehus, derav 0- 1 innlagt på intensiv. Det er ikke 
rapportert dødsfall i uke 10. 

Alvorlighetsgraden først og fremst er knyttet til vakanse fra arbeidsplassene (sykefravær og 
konsekvens av smitte i husstander).  Det gjelder i alle typer virksomheter. 

Sammendrag 
Det ble i uke 10 registrert smitte hos 722 innbyggere, og 2 ukers insidens er 5.763/100.000. Høyst 
smittetrykk med 2 ukers insidens på 7.678 er registrert i aldersgruppen 25-34.  Jevnført med uke 7-8 
er det i uke 9-10 er det størst økning i smittetrykket blant de eldre aldersgrupper (over 65 år). 

I yrkesaktive aldersgrupper (25-64 år) er smittetrykket 5.964/100.000.  

Covid-19 smitten er registrert i alle aldersgrupper. Det er ikke registrert egentlig utbrudd i helse-
omsorgsinstitusjoner, men enkelt tilfeller og klynger av ulik størrelse. Fredag 11.03.2022 er det 
registrert 5 innlagte i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.  

Alvorlighetsgraden er fortsatt særlig knyttet til fravær, som følge av egen eller barns sykdom.  

Vi har god tilgang til hurtigtester. Antall registrerte smittet er faldende, men med et betydelig 
økende mørketall.  

Som før i pandemi er alle prognoser beheftet med usikkerhet.  

Kommunens situasjon best beskrives med regjeringens scenario 1-2. 

 

 

 

14.03.2022   Karin Møller, Kommuneoverlege, Ringerike kommune;  
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