STATUS RINGERIKE KOMMUNE uke 46
Søndag 21.nov. 2021
Og tirsdag 23.11.21

Kvantitative data
Antall nysmittede/tall
Det er rapportert om 79 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 46, og 99 nysmittede i uke 45, i alt
178 nysmittede i uke 45-46.
Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1518.

Antall pos.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Antall nysmittede

Kumulert

Søndag 21.11.2021 er 2 ukers insidenstallet på 584/100.000. Antall registrerte smittede er 20 færrei
uke 46 jevnført med uke 45.
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Mer om de smittede
De nysmittede i uke 46 følger samme epidemiologiske bilde som de øvrige ukene: de smittede er
spredt i alle aldersgrupper, med spredning fra 0 til 101 år. Det er registret smitte i flere lokalsamfunn,
men uendret slik at hovedtyngden er i Hønefoss bysone.
Det er i løpet av uke 46 fortsatt avdekket smitte blant brukere og ansatte i hjemmetjenesten, 19 av
79 (24 %) av de smittede er over 70 år. Utbruddet er ikke avsluttet, men med avtagende antall
smittede. Smittetrykket i aldersgruppen over 70 år er i uke 45-46 er 1166/100.000 (innb. over 70 år:
4632 i flg. SSB 14.11.21).
Blant barn og unge under 20 år er det avdekket 20 nysmittede (25 %). 11 av de 20 nysmittede (55%)
er i aldersgruppen 6-13 år (barneskolen). Blant barn og unge under 20 år er smittetrykket i uke 45-46
på 608/100.000 (innb. under 20 år: 6411 i flg. SSB 14.11.21). Som tidligere i pandemien er smitte
blant barn en pekepinn på smitte i samfunnet ellers.
De øvrige smittede er i aldersgruppen 20-69 år, med hovedtyngden i aldersgruppen 40-49 år.
I perioden uke 41- 46 fordeler smitten i aldersintervall som følger:
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Det er avdekket smitte blant både uvaksinerte og vaksinerte, herunder vaksinert helsepersonell i
første linjetjenestene. Flere har ingen eller diskrete symptomer. I uke 46 er 19 av de 79 uvaksinerte,
det inkluderer barn under 12 år (får ikke vaksinetilbud).
I uke 44-45 har Testteamet i skoler tatt 408 hurtigtests og 26 PCR tests i ulike skoleklasser, i alt 434
testes. Ved Testsenteret på Eikli er det tatt 425 hurtigtests og 128 PCR test, i alt 553 tests.
Smitteteamet har lastet ned 200 prøvesvar i den siste uke. Selvtests tatt i hjemmet er ikke
medregnet i disse tallene.

Alvorlighetsgrad
Ringerike sykehus har i løpet av uke 46 økt beredskapsnivået til gult nivå. Det skyldes en kombinasjon
av flere covid-19 pasienter innlagte sammen med andre infeksjonssykdommer, ikke kapasitet til
smitteisolasjon, korridor pasienter og utskrivningsklare pasienter. Kommunen og sykehuset
samarbeider for å optimere pasientflyten. Sykehuset er nå tilbake i ordinær drift, grønt nivå.
Det er d.d. 8 innlagte covid-19 syke pasienter, derav 3 på intensiv. De 6 er fra Ringerike kommune.
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Korttidsavdelingen på Austjord er nå innrettet som covid-19 avdeling, med i alt 12 plasser. Alle 12 er i
bruk d.d.
Hjemmetjenesten er berørt i alle 3 lag, og smittetrykket blant de eldste er høgt. I alt 36 brukere har
vært smittet, men er i d.d. 3 som fortsatt er i isolasjon. Det er faldende trend og vurderes å være
under kontroll. Dagsenteret gleden har vært stengt, men planlegges åpnet i uke 47 forutsatt fortsatt
faldende smittetrend.
I uke 46 er det avdekket smitte ved Tyribo bo og omsorgssenter. D.d. er det avdekket smitte hos i alt
13 beboere og 5 ansatte (inkl. en elev). Det er økt tiltaksnivå på institusjonen og gjennomføres
oppfølgende tester av ansatte og brukere. Situasjonen er fortsatt ustabil. Vi ber alle besøkende om ta
kontakt med avdelingen før de kommer på besøk, slik smitterisikoen reduseres minst mulig. Er du
uvaksinert ber vi deg sterkt vurdere å utsette ditt besøk eller gjennomføre det utendørs.
Det er registrert to dødsfall knyttet til covid-19 ved inngangen til uke 47, totalt da 5 dødsfall i
Ringerike kommune siden uke 44.
Andre luftveisinfeksjoner, særlig forkjølelse, feber og hoste, er fortsatt en betydende utfordring med
økt sykelighet og fravær i tjenestene til følge.

Lokale tiltak
Som følge av utviklingen de siste tre ukene ble det i uke 45 innført skjerpede anbefalinger i Ringerike
kommune:
Det er gitt skjerpede generelle anbefalinger om å holde avstand, redusere antall nærkontakter, og
bruke munnbind når man ikke kan holde 1 m., særlig for risikogrupper og for uvaksinerte. Helse og
omsorgstjenesten benytter munnbind i stelle situasjoner, der man ikke kan holde 1 m. avstand. Vi
har oppfordret risikogrupper tog deres husstandsmedlemmer til økt varsomhet. Vi oppfordrer alle til
å vaksinere seg mot covid-19.Det er kommunisert i media og på egne nettsider.
I tillegg gir smitteteamet anbefalinger om å gå i karantene for uvaksinerte husstandsmedlemmer
inntil negativ test på 7.dag. Vi anbefaler samtidig også vaksinerte husstandsmedlemmer om å teste
seg. Gjerne også på dag 7-10. Innreise, karantene og test anbefalingene blir justert nasjonalt fra
onsdag 24.11.21.
Situasjonen følges og er i dag drøftet i beredskapsmøtet.

Nasjonale data
Epidemien fortsetter å øke i omfang, største gruppe smittede er barn 6-12 år og eldre over 75. 63 %
av de smittede er under 40 år. Det er registrert økene antall innleggelser, særlig blant de over 75 år
uvaksinerte mellom 45-64 år. Antall dødsfall er også steget, medianalderen er 82 år. Flest dør nå på
sykehjem.
Reproduksjonstallet anslås til mellom 1,0 og 1,3. Det er nå avdekket 2 varianter av covid-19 virus (en i
Trøndelag og en i Viken) som følges særlig nøye. Variantene kan ha et smittefortrinn (smitte mer) og
kan påvirke immuniteten.
Ringerike kommunes data følger samme utvikling som nasjonale data. Utdrag fra Fhis ukerapport for
uke 45 (https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/).
Vår siste insidens plasserer oss i topp 5 i Fylkesstatistikken. Det er stor variasjon mellom fylker og
også innad i fylkene både geografisk og fra uke til uke. Oversikt over de siste 2 ukerns insidens:
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Insidens pr 100.000 uke 44-45, 2021
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Forekomsten av andre luftveisinfeksjoner er høyt. Det gjelder RS virus, rhino og parainfluensvirus.
Foreløpig er det bare avdekket enkelt tilfeller av influensa.

Nasjonale føringer.
Regjeringen presenterte på pressekonferansen fredag 19.11.21 følgende justeringer i håndteringen
av covid.19 pandemien:
1. Plikt til å teste seg ved innreise for uvaksinerte.
Alle uvaksinerte innreisende over 16 år skal teste seg på grensen eller innen 24 t.etter ankomst
til destinasjonen.
I Ringerike er testsenteret på Eikli åpent for dropp inn mandag til fredag. Beredskapsvakta på
helg kan kontaktes via mail ved behov for test i helgen.
2. Innreise
Alle innreisende uansett vaksinestatus skal registrere seg på «Entry Norway». Alle skal
medbringe dokumentasjon
Grensekontrollene skjerpes, innreise karantene opprettholdes og karantene hotellene skal bestå,
men som et frivillig tilbud for de som ikke har egnet oppholdssted. Alle som oppfyller
utlendingslovens innreisekriterier har innreisetillatelse.
3. Koronasertifikat:
Det ble 19.11.21 vedtatt en ny forskrift, som gir kommunene anledning til å vedtak bruk av
koronasertifikat lokalt. Helsedirektoratet skal utarbeide en veileder. Dette er foreløpig ikke klar
og vil forutsette bla. økt testkapasitet og rutiner for kontroll før virkemidlet kan tas i bruk.
Det forutsetter lokal forskrift/vedtak, samt at det er adgang til gratis testing alle ukedager.
4. Vaksinasjon
Kommunene skal før jul sørge for at alle 16 -17 årige får tilbud om andre vaksine og alle over 65
år og helse-omsorgspersonell med pasientkontakt får tilbud om 3.dosis.
Ringerike kommune er godt i gang med vaksinasjon av disse målgruppene, og forventer å nå
regjeringens målsetting.
De tre viktigste grep for å bevare overblikket over pandemien er som før: testing (finne de syke), bli
hjemme (isolere de syke) og vaksinasjon (beskytte og bremse).
Det er kommunene som bær ansvaret for å følge pandemien lokalt, gjøre lokale tilpasninger og ved
behov fatte lokale forskrifter.
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Kommunene skal styre etter:
-

Antall sykehus innleggelser og antall samtidige innleggelser
Aldersfordeling på de innlagte
Belegg på intensiv avdelinger
Behandlingskapasiteten i kommunene.

Risikomatrise
fra Ringerike kommune med covid-19 og andre infeksjoner, deres aldersfordeling og
vaksinasjonsstatus.
For Ringerike kommune i uke 46:
Faktor
Situasjon

Notat
Høy smittebelastning, med insidens 584/100.000, lidt
ferre smittet denne uke. Smitte i hjemmetjenesten, på
Tyribo og Austjord, samt enkelt tilfelle på flere
lokaliteter. Mange over 70 smittet.
Samlet: 584/100.000, blant de over 70 år: 1166/100.000
og de under 20 år 606/100.000.
Fortsatt flere covid-19 pasienter innlagt i sykehus og ved
kommunal covid-19avd..

Vurdering
Stigende trend
Utbrudd og høyt
smittetrykk blant de
eldste
Kapasiteten på strekk i
hele helseomsorgstjenesten

Registrert 5 dødsfall siden uke 44 (2 på sykehus, 3 i
sykehjem)
Økt forekomst med økt fravær pga andre
luftveisinfeksjoner
Regjeringen har fastholdt «nedjustert TISK» ut året, og
fra uke 46 skjerpet tiltak særlig mot uvaksinerte
personale.
Vaksinasjonsarbeidet for både covid-19 skal intensiveres
Spredningspotensiale Utbrudd i helse-omsorgstjenesten, samt spredt i skoler (.
Stort smittetrykk, skjult.
Svikt i vaksineeffekt. Økt belastning fra uvaksinerte i
tjenesteproduksjon og i helsetjenesten
Mange omfattende kontakt nett for alle innbyggere
Kapasitet/Bærekraft

Moderat. Høy
Vaksinasjon beskytter

Høyt antall med infeksjonssykdommer og
isolasjonsbehov på sykehus

Uvaksinerte betydelig økt
smittetrykk
Økt risiko for tapt
beredskapsevner i TISK

Utfordrende å rekruttere og sikre tilstrekkelige
bemanning med kvalifisert helsepersonell i helseomsorgstjenestene (økt behov og økt fravær)

Økt risiko for tapt
bæreevne i alle
tjenesteområder.

Andre luftveisinfeksjoner belaster helsetjenesten – og
utfordrer bærekraften i alle tjenesteområder (fravær).

Tap av overblikk som igjen
betyr ufullstendig
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TISK kapasiteten må økes, vanskelig å rekruttere.

beslutningsgrunnlag for
tiltak

Sammendrag
Smittebelastningen ved inngangen til uke 47 uttrykt som 2 ukers insidens er 584/100.000. De 79
nysmittede i uke 45 er spredt i alle aldersgrupper.
Fortsatt enkelt eller mindre grupper av tilfeller i barne, ungdoms og videregående skole, men ikke
større utbrudd. Uken er, som foregående 2 uker, preget av utbrudd i helse-og omsorgstjenesten,
med tyngden blant brukere og ansatte hjemmetjenesten i Hønefoss bysone, på Austjord og på
Tyribo.
Data for covid-19 pandemien i Ringerike kommune følger i høy grad nasjonale data og trend.
Utfordrende nå er økende forekomst av konkurrerende luftveisinfeksjoner, som belaster
helsetjenestene og truer bærekraften pga. økt fravær.
Beredskapsledelsen i Ringerike kommune har drøftet og vurdert at smittesituasjonen nå svarer til
scenario 2: Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
Beredskapsledelsen har 9.11.21 valgt tiltak svarende til trinn 1 i scenario 2. Dette nivå er fastholdt
ved dagens beredskapsmøte. Det betyr innskjerping av generelle anbefalinger om vaksinasjon, basal
smittevern og avstand, sammen med informasjon om smittespredningen, til befolkningen i uke 44.
TISK aktiviteten opprettholdes, slik oversiktsarbeidet prioriteres alle ukens 7 dg.
De neste ukene vil vise om dette tiltaksnivået er tilstrekkelig til å bremse smittespredningen og til å
bevare bærekraften i helse-omsorgstjenesten..

23.11.2021
Karin Møller
Kommuneoverlege
Ringerike kommune;
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Fra hjemmetjenesten 15.11.21
Adr/tlf

Test/dato/type/res

Lag 3

3/11 POSITIV

Lag 3

POSITIV 03.11

Lag 3

POSITIV 03.11

Lag 3

Negativ hurtigtest 03.11. Positiv hurtigtest 04.11Pos PCR

Lag 3

Positiv hurtigtest 04.11 Tatt PCR

Lag 3

4/11 POSITIV

Lag 3

4/11 POSITIV hurtigtest PCR pos

Lag 3

POSITIV hurtigtest 04.11 Pos PCR

Lag 3

Pos hurtigtest 04.11 PosPCR

Lag 3

Positiv hurtigtest 05.11 PCR tatt 07.11

Lag 3

Positiv hurtigtest 05.11 Pos PCR

Lag 3

Positiv hurtigtest 05.11 PCR 07.11

Lag3

Pos PCR 05.11

Lag 3

Positiv hurtigtest 05.11, Tatt PCR 7/11

Lag 1

Positiv 6/11

Lag 1

Positiv 6/11

Lag 1

Positiv 7/11

Lag 1

Positiv 8/11

Lag 3

Negativ hurtigtest 5/11 6/11 og 7/11. Pos hurtigtest 09.11

Lag 3

Negativ hurtigtest 04.11, 07.11 Positiv hurtigtest 09.11

Lag 2

Positiv 9/11

Lag 3

Positiv hurtigtest 09.11

Lag 3

Positiv hurtigtest 09.11.

Lag 2

Positiv 9/11

Lag 1

Positiv 9/11

Lag 1

Positiv 9/11

Lag 2

Positiv 10/11

7

Lag 3

Positiv 11/11

Lag 2

Positiv 12/11 hurtigtest

Lag 1

Positiv 14/11 hurtigestt
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