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STATUS RINGERIKE KOMMUNE  uke 41  
Søndag 17. okt. 2021 

Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert om 9 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 41, og samlet 23 nysmittede i uke 40 i 
alt 32 nysmittede i uke 34-41.  

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1244. 

 

Ved inngangen til uke 42 er 2 ukers insidenstallet på 105 /100.000.   

 

Det ble i Ringerike tatt og analysert 275 covid-19 test i uke 41, og 253 tests i uke 40, samlet testet 
528 tests (sv.t. 1,7 % av befolkningen).  
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Andelen positive i uke 41 er 3,3 % og i uke 40-41 på 6,2 %.   

Mer om de smittede 
I uke 41 er det blant de 9 nysmittede er det ikke avdekket sikkert smittekilde hos 4 av de nysmittede 
(44 %). De øvrige 5 (56 %) av de nysmittede er smittet i privat husstand eller i forbindelse med besøk. 
Det er avdekket smitte i alle aldersgrupper i Ringerike kommune, aldersspredning fra 4 år til 80 år. 
Det er 1 blant de nysmittede som har indirekte relasjon til Gleden dagsenter. Det er ikke avdekket 
smitte i noen særlige grupper. 

 

 

Alvorlighetsgrad 
Det er registrert 2 innlagte i uke 41. Det er samme bilde som de siste 5-6 ukene.   

Blant de nysmittede er det som i de foregående ukene flere tilfeller, der den smittede har hatt covid-
19 tidligere, er fullvaksinert eller delvaksinert med forventet beskyttelse. I uke 41 er 5 av de 9 
nysmittede (56 %) vaksinerte.  
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Data for utviklingen i Ringerike kommune følger i stor grad som tidligere de nasjonale data. 
Reproduksjonstallet er av fhi i ukerapporten for uke 40 anslått til 0,9, forenelig med fallende 
smittespredning (https://www.fhi.no/nyheter/2021/ukerapport-covid-19-uke-40-er-publisert/). 

 

Eikli vaksinasjonssenter. Vaksinasjon for covid-19 og influensavaksinasjon 
Ved Eikli vaksine – og testsenter pågår det nå  

- Dropin testing for covid-19 mandag – fredag fra 0830 til 1100 
(https://www.ringerike.kommune.no/koronainfo/testing-og-provesvar/) 

- Vaksinasjon for influensa (https://www.ringerike.kommune.no//innhold/barn-og-
unge/familiens-hus/forebyggende-helsetjenester/helsekontoret/influensavaksinering-2021/ 

- Vaksinasjon for covid-19 (https://www.ringerike.kommune.no/korona/koronavaksine/) 
 

Risikomatrise   
Risikomatrisen er en del av den samlede vurdering. I takt med økt åpning av samfunnet og justert 
TISK er data i matrisen mindre treffbare. Infeksjonsbildet preges nå også av andre virale 
luftveisinfekjsjoner. Det er foreløpig ikke avdekket omfattende influensasmitte i samfunnet 
(https://www.fhi.no/contentassets/9e3ffd797020455da9bede9a50070e4c/vedlegg/2021-40-
influensaovervaking-2021-2022-uke-40.pdf). 

 

 
Ringerike  17.10.21 

Tall Risikonivå 

Antall nye tilfeller pr 100.000  innbygger over 
siste 2 uker 

105 3 

Andel positive /testet de siste to ukene 6,2 4 

Antall ny innleggelser på sykehus/2 ukene 2 2 

Ukjent smittested uke 40 44 % 5 

Indikator  

Trend faldende  2-3 

Særlige grupper:    2 

Omfang av smitte-grupper og nærkontakter 
Ukjent smittevei og 
husstand 
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Risiko nivået fastholdes i denne uken til 3. Forenelig med fortsatt behov for økt oppmerksomhet pga. 
nylig utbrudd, mange med ukjent smittevei og usikkerhet med R-tall på 0,9.  
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Nåværende nivå for aktivitet i TISK arbeidet fastholdes foreløpig t.o.m. uke 43. Videre vil avhenge av 
utviklingen lokalt og nasjonale føringer. Kommunene skal fortsatt ha beredskap for lokalt å justere 
tiltaksnivå (inkl. lokal forskrift), skal fortsatt overvåke smittespredningen og fortsatt ha høyt fokus på 
vaksinasjon, med beredskap for en tredje befolkningsvaksinasjon i vinter og for influensavaksinasjon.  

Informasjonen oppdateres på nasjonale nettsider og på kommunes hjemmeside. Gode råd finnes på 
Helsenorge.no og på Fhi.no. 

Sammendrag 
Smittebelastningen ved inngangen til uke 42 uttrykt som 2 ukers insidens er 105/100.000.  De 9 
nysmittede i uke 41 er spredt i alle aldersgrupper og uten det er funnet smitte tilknyttet særlige 
grupper.  

Trenden er tydelig fallende. Data for covid-19 pandemien i Ringerike kommune følger i høy grad 
nasjonale data og trend.  

TISK aktiviteten er redusert og mobiliteten i samfunnet er økt. Det avspeiles med høg andel med 
ukjent smittevei blant nysmittede. Vaksinasjon er en hovedårsak til fallende smittespredning, selv om 
vaksinasjon er ikke en 100 % garanti mot smitte for den enkelte. Blant vaksinerte er redusert 
alvorlighetsgrad og redusert smittespredning i miljøet, særlig utenfor private husstanden.  

Risikonivået vurderes samlet å være 3 forenelig med fortsatt smitte i mindre klynger og fortatt behov 
for økt oppmerksomhet pga. nylig utbrudd og åpning i samfunnet (ikke avgrensede kontaktflater). 

 

17.10.2021 

Karin Møller 

Kommuneoverlege 

Ringerike kommune; 


