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STATUS RINGERIKE KOMMUNE   uke 38 
Mandag 27. sept. 2021 

Kvantitative data 
 

Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert om 49 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 37, og samlet 18 nysmittede i uke 
38, i alt 67 nysmittede i uke 37-38.  

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1169.  

 

Ved inngangen til uke 39 er 2 ukers insidenstallet på 220 /100.000.   
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Det ble tatt og analysert 865 covid-19 test i uke 37, og 579 tests i uke 38, samlet testet 1444 tests 
(sv.t. 4,7 % av befolkningen).  

 

Andelen positive i uke 38 er 3,1 % og i uke 37-8 på 4,6 %.   

 

Testing forgår i dag ved: 

- Selvtesting hjemme. Egen kjøpt eller utlevert test utstyr 
- Testteam i skoler og barnehager 
- Dropin ved testbussen. I uke 39 åpnes tilbudet i et løp på Eikli skole i stedet for ved bussen 
- Planlagt testing ved time bestilling til PCR, verifisering av positiv hurtigtest og utbrudds 

håndtering ved bussen. 
- Test i forbindelse med legebesøk hos fastlege og på ungdommens helsestasjon. 
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Mer om de smittede 

 

I uke 38 er det blant de 18 nysmittede en økende og størst andel som er smittet i privat husstand og i 
private relasjoner: 

- 2 (11 %) av de nysmittede har ukjent smittevei i uke 38. For uke 37-38 er tallet 20,5 %.  
- 10 (55 %) av de nysmittede er smittet i husstand og ytterligere 3 i private nære relasjoner. Samlet 

er 13 av 18 nysmittede i nære relasjoner (husstand eller privat besøk) i uke 38 (72%). 
- Det er fortsatt smitte knyttet til enkelt barne-, ungdoms- og videregående skoler, og testteamet 

har vært på alle trinn i skolerne i Ringerike. Det er i uke 38 ikke avdekket større utbrudd av smitte 
blant barn og unge under 20 år.  Skolene i Hønefoss by driftes på gult nivå frem til Høstferien og 
planlegges åpnet på grønt nivå fra uke 41. 

- Utbruddet på Hønefoss omsorgssenter er avgrenset og det er ikke avdekket ytterligere smitte. 
- Det er avdekket smitte i alle aldersgrupper i Ringerike kommune.  

o 6 av de smittede (33 %) er under 20 år. Smittetrykket uttrykt som 2 ukers insidensen 
blant befolkningen under 20 år (6411 innbyggere) er 546/100.000. 

o 7 er i aldersgruppen 20-50 år. 
- Det er avdekket enkelt tilfeller av smitte i husstander mer sprett i kommunen enn tidligere.  
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Alvorlighetsgrad 
Det er registrert 1-2 innlagte i uke 38. Siste registrerte dødsfall var i uke 37 (2 dødsfall).  

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 38 er 7 av 18 
nysmittede (39 %) vaksinerte.   

 

Endring i rutiner for test og smittesporing i Ringerike kommune. 
Rutiner for TISK er justert lokalt i tråd med nasjonale føringer. I TISK arbeidet fokuseres på testing. 
Smittesporing konsentreres om de, som er positive.  

Vaksinasjon skal prioriteres høyt. Covid.19 vaksinen tilbys nå barn og unge fra 12-15 år. I tillegg tilbys 
nå en tredje covid-19 vaksine til innbyggere med særlige risikofaktorer. 

Vaksinasjon for influensa skal prioriteres. Influensa vaksinene vil være tilgjengelig fra uke 41. Den 
tilbys for risikogrupper hos fastlegen, i helse-omsorgstjenesten (for brukere) og ved vaksinesenteret 
på Eikli. Mer informasjon kommer i løpet av uken. 

TISK er justert med redusert krav til isolasjon ved smitte, endrede retningslinjer for karantene og 
testregimer. Vårt arbeid justeres i forhold til det. Det vil bli åpnet for dropinn hurtigtesting ved Eikli 
skole, der svaret vil bli registrert på HelseNorge i løpet av denne uken. Øvrige planlagte testing vil 
fortsatt foregå ved bussen 

 

Risikomatrise   
Risikomatrisen er en del av den samlede vurdering. I takt med økt åpning av samfunnet og justert 
TISK vil data i matrisen bli mindre treffbare. Sentralt er – som ved pandemiens start – helsetjenestens 
evne til å møte utfordringene som følge av utbrudd av smitte.  

Det er økt fokus på samtidige infeksjoner. Særlig influensa og andre virale luftveisinfeksjoner 
forventes å utfordre kapasiteten.  
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Ringerike  27.09.21 

Tall Risikonivå 

Antall nye tilfeller pr 100.000  innbygger over 
siste 2 uker 

220 4 

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

Antall ny innleggelser på sykehus/2 ukene 2 1-2 

Ukjent smittested uke 36-37 20% 5 

Indikator  

Trend Faldende 3 

Særlige grupper  3 

Omfang av smitte-grupper og nærkontakter Flere husstandssmittede 3 

 

Risiko nivået settes i denne uken til 3. Forenelig med  fortsatt behov for økt oppmerksomhet pga. 
nylig utbrudd, økt aktivitet i samfunnet og fortsatt smittetrykk i ungdomsgruppen og blant sårbare 
eldre.  

Vi har justert vår TISK aktivitet i tråd med nasjonale føringer. Smittesporing pågår fortsatt med vekt 
på de, som er smittet. Arbeidet utvikles, men er møysommelig og vanskelig med mange utfordrende 
grensesnitt. 

 Fra lørdag 25.09.21 ble de nasjonale føringer nedskallert. Tiltak for å redusere antall kontaktflater 
ble opphevet. Det er nå ikke lengere restriksjoner knyttet til aktiviter og arrangement hverken privat 
eller offentlig. Reglen om 1 m.ble opphevet og isolasjonstid ved covid19 sykdom redusert til 5 dg 
(min. 1 dgn med feberfrihet). Det er mulig å erstatte karantene hjemme med test-karantene, og 
dermed oppretholde jobb for uvaksinerte. 

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. 
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Sammendrag 
Smittebelastningen uttrykt som 2 ukers insidens er 220/100.000, med 546/100.000 i 
befolkningsgruppen under 20 år.   

De 18 nysmittede i uke 38 er spredt i aldersgrupper og geografi, 72 % er smittet i nære relasjoner og 
andelen med ukjent smittevei er 11%.   

Det er ikke avdekket større utbrudd, og smittetrenden er fallende for alle aldersgrupper i forhold til 
foregående uker. Barne- og ungdomsskoler i Hønefoss by driftes på gult nivå ut uke 39, og planlegges 
åpnet på grønt nivå fra uke 41. 

Justeringen i TISK arbeidet er gjennomført. Det er fokus på vaksinasjon som første prioritert. Videre 
på testing og smittesporingsarbeidet konsentreres om den covid-19 positive.  

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). 

 

 

 

27.09.2021 

Karin Møller 

Kommuneoverlege 

Ringerike kommune; 


