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STATUS RINGERIKE KOMMUNE   
Uke 28  

Søndag 18.07. 2021  

Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert en nye person diagnostisert covid-19 positive i uke 28. Samlet antall covid-19 
positive i Ringerike siden pandemiens start er 642.  

 

I uke 27- 28 er smittetallet  6,6/100.000. et er den tolvte 14 dagens insidens med smittebelastning 
under 100/100.000. 

 

 

 

Det var totalt fire nysmittede i juni måned og så langt to i juli måned.  Det er parallelt til situasjonen i 
sommeren 2020.  
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Test og andel positive 
Testaktiviteten er preget av at det har vært få nysmittede. Det er registrert smitte av to personer, 
som er nærkontakter til utbrudd på Gran. Det er et utbrudd av Deltavirus. 
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 utelivs og drosjenæringen.  Det ble før 
åpningen av samfunnet testet få som følge av utenlandsreise, i de første tre uker fra 0-5 i uken. I uke 
26,27 og 28  er det  testet 56, 95 og 61 personer i uken.  

 

I uke 28  tatt i alt 199 covid-19 tests ved Helsekontoret. Samlet er det lastet ned 214 prøvesvar 
søndag kveld.   

Andell positive over de siste 2 ukene er 0,4 % 

 

 
Alvorlighetsgrad 
Det er ikke registrert nye innleggelser i uke 28 i Ringerike kommune. Det er ikke registrert dødsfall. 
Det siste registrerte dødsfall ved inngangen til uke 15.  
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Vaksinasjon 
Det ble i uke 28 åpnet for den siste prioriteringsgruppe, gruppe 11 i covid-19 
vaksinasjonsprogrammet. Vi mottar to typer vaksine: Moderna og Phizer. Det er to likeverdige mRNA 
vaksiner.   
Det er satt i alt 27079 vaksinedoser i alt i Ringerike kommune. Der er satt 17956 (59 % av 
befolkningen (30649) første doser, og 9123 (30 %) er nå fullvaksinerte. 

Utfra dagens forskning er beskyttelsen ved fullvaksinasjon god mot deltavarianten av virus. En dosis 
er mindre effektivt mot deltavarianten (forskning pågår, anslag er 35 % dekning).  

Ringerike kommune har derfor sammen med Hole, Jevnaker, Gran og Lunner besluttet at vi under 
nåværende delta-variant utbrudd (Gran) tester og karantenesetter alle nærkontakter, som bare har 
fått en vaksinedosis. De kan testes ut tidligst 3 * 24 t.etter siste kontakt. Nærkontakter som er 
fullvaksinert, og som er helse og omsorgspersonell i jobb med utsatte grupper, skal testes før 
jobbstart. Det er et lokalt tiltak, som er konferert og besluttet i dialog med Fhi. Det er ikke en 
nasjonal retningslinje i dag.et er  

 

Situasjonsbeskrivelse  
Det er i uke 28 avdekket en ny smittet i Ringerike kommune og 14 dages insidensen er 6,6/100.000. 
Det er den tolvte perioden der 14 dages insidensen er under 100/100.000.  Det er i denne uken tatt i 
alt 221 PCR prøver ved helsekontoret og andel positive er 0,4 %.   

Uke 28 er dominert av utbruddet på Gran etter ungdomsfestene 2-3.juli 2021 – og flere andre 
sammenkomster frem mot helgen 10.juli. Utbruddet er håndtert i samarbeid mellom de 5 berørte 
kommuner. Det er i alt avdekket 33 tilfeller, flest på Gran. Utbruddet fremstår avgrenset- det er ikke 
avdekket diffus smitte eller smitte med ukjent smittevei i noen av kommunene. 

 

Risikovurderingsmatrise 18.07.2021. 
Samlet risikonivå: 1. 

Virusvariant: nasjonalt overvåkes virus nøye og det avdekkes stadig nye varianter.  Fhi har i sin 
risikovurdering 03.07.21 at Delta varianten vil overtar i løpet av sommeren 2021. Det bekreftes med 
stadig stigende tall. Lokalt har de siste to bekreftede tilfeller relasjon til utbrudd med Deltavirus. 

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 27 ikke registrert dødsfall og ikke innlagte på sykehus. Det siste 
registrerte dødsfallet er ved inngangen til uke 15.  

 

11.07.21 
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Antall nye tilfeller pr 100.000  innbygger over 
siste 2 uker 

6,6 1 

Andel positive /testet de siste to ukene 0,4 1 

Antall ny innleggelser på sykehus/2 ukene 0 1 

Ukjent smittested uke 27 0 1 

Indikator  

Trend 
12 uke med under 
100/100000 

1 

Særlige grupper Uteliv, reise, Delta variant 2 

Omfang av smittegrupper og nærkontakter  1 

 

 

Konklusjon  
Det er i uke 28avdekket en nysmittet i Ringerike kommune. 14 dages insidensen er 6.6/100.000. Det 
er betyr at 14 dages insidensen nå har vært under 100/100.000 i 11 uker.  

Risikonivå vurderes uendret samlet å være 1.  

Det er på lik linje med den nasjonale vurderingen fortsatt behov for aktsomhet. For å bevare den 
positive utviklingen er vi avhengig av velfungerende TISK. Deltavarianten er bekreftet i de lokale 
utbruddet. 
Det nasjonale tiltaksnivå; den gjeldende covid-19 forskriften er et tilstrekkelig tiltaksnivå ved 
inngangen til uke 29, 2021. Utfra nåværende trend kan den nasjonale gjenåpningsplan følges i 
Ringerike kommune. 

 

 

18.07.2021 

Karin Møller 

Kommuneoverlege 

Ringerike kommune; 


