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STATUS RINGERIKE KOMMUNE  uke 51  
Mandag 27.des. 2021 

Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert om 108 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 50, og 85 nysmittede i uke 50, i alt 
188 nysmittede i uke 49-50.  

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 2189. 

 

Søndag 26.12.2021 er 2 ukers insidensen 633/100.000.  

 

Jevnført med de siste ukene er insidensen nå faldende. Det er i midlertid stor usikkerhet knyttet til 
antall bekreftede tilfeller, da det er tydelig færre som har testet seg i uke 51 jevnført med ukene før. 
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Skolene er nå stengt og det vil ikke bli testet i klasser før skolestart etter nyttår. Det er foreløpig 
konstatert få omikron tilfeller, men trenden er stigende regionalt. Smittetoppene i desember har 
vært utløst av deltavarianten av covid.19 virus. 

Mer om covid-19 situasjonen i Ringerike kommune. 
I uke 501er det avdekket smitte i alle aldersgrupper og i alle deler av kommunen.  De fleste smittede 
er som i forrige periode i aldersgruppene under 60, dvs. blant de som i deres hverdag har flest 
kontaktflater som rekker inn i flest ulike lokaliteter (familier med jobb, skole, barnehage, sosiale 
aktiviteter, fritidsaktiviteter o. lign). Det er avdekket klynger enkelte steder, men ikke større utbrudd.  

Det er bekreftet at ytterligere 5 nysmittede er positive for omikron varianten  

Det er uendret avdekket smitte blant både uvaksinerte og vaksinerte. Flere har ingen eller diskrete 
symptomer. 

Vi har fortsatt en usikker leveranse av hurtigtests fra Helsedirektoratet, men forventer en ny 
leveranse på ca. 6000 tests i romjulen. Vårt forbruk er 4-5000 tests i uken.  Leveransen i romjulen  
endrer ikke på vår prioritering av hurtigtest. Den er i tråd med sentrale føringer. 

 

Alvorlighetsgrad 
Vi har i uke 51 uendret et høyt antall nysmittede, men færre enn toppen i ukene 48 - 49.  

Ringerike sykehus har i uke 51 rapportert i snitt 3-4 innlagte covid -19 pasienter pr dag, derav 2-3 på 
intensiv. Pasientene kommer fra hele sykehusets opptaksområde, vi har ikke detaljert informasjon 
om de. 

Vi har ikke avdekket smitteutbrudd i kommunens helse og omsorgsinstitusjoner. Covid-19 avdelingen 
på Austjord er velfungerende. Vår utfordring er knyttet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
sykehuset, samt å sikre tilstrekkelig bemanning i våre tjenester.  

Risikomatrise   
For Ringerike kommune i uke 51 

Faktor Notat Vurdering 
Situasjon Fall i antall nysmittede, men stor usikkerhet knyttet at få 

har testet seg. 
2 ukers insidens: 633/100.000  
7.uke med insidens over 400/100.000.  
 
TISK arbeidet er sårbart, men med bedre kapasitet og nå 
åpent kveld og helg/helligdager. Alt er fra utgangen av 
uke 51 samlet på Eikli. . Evnen til å bevare oversikten kan 
raskt bli truet. 
 
Smitte i alle aldersgrupper, men særlig i gruppene under 
60 år. Flere mindre klynger, men ikke utbrudd. 
Bekreftet flere tilfelle av omikronsmitte. 
Spredt i hele kommunen, men størst antall der det bor 
flest.  
 
Uendret parallelt høy forekomst av andre 
luftveisinfeksjoner og generelt høyt sykefravær  

Høyt smittetrykk. 
 
Mer utbredt smitte, økt 
spredningspotensiale. 
Omikron vil sannsynlig 
være dominerende til 
januar. 
 
Kapasiteten på strekk i 
hele helse-
omsorgstjenesten 
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Vaksinasjonsarbeidet for både covid-19 pågår og er 
intensivert. Det er nå åpent for alle over 18 for 3.dosis, 
min. 4,5 mdr.interval, samt for barn fra 5-11 år i 
risikogruppen (Ringerike kommune tar imot barna fra 
nabokommuner: Jevnaker, Hole, Krødsherad, Sigdal og 
Modum; vaksinasjon på helsekontoret for denne 
gruppen). 
Uvaksinerte er uendret en stor utfordring. 

Spredningspotensiale Antar at smittettrykket er større enn det målte – skjult 
smitte. Alle tall usikre 
Bekreftet tilfelle av omikronsmitte. Omikron vil ta over – 
sannsynnlig allerede i januar 2022 
 
Spredt i hele kommunen, men størst antall der det bor 
flest. 
 
Vaksinasjonen beskytter mot alvorlig sykdom og 
sannsynlig sykehusinnleggelse, det er gunstig i forhold til 
bærekraft i sykehussektor. Men neppe mot å bli smittet 
og sannsynlig også med redusert virkning mot det å være 
smittsom.  
 
Mange omfattende kontakt nett for alle innbyggere. Ikke 
mulig å gjennomføre dekkende smittesporing. 

Moderat. Høy 
 
Vaksinasjon beskytter 
 
Uvaksinerte betydelig økt 
smittetrykk 

Kapasitet/Bærekraft Det er knyttet stor usikkerhet til alle data og til 
smittesituasjonen generelt. Ikke minst pga. mobilitet 
blant innbyggere og fortsatte forventninger til at 
kommunen skal ha overblikk.   
 
TISK beredskap nå samlet på EIkli. 
 
Utfordrende å rekruttere og sikre tilstrekkelige 
bemanning med kvalifisert helsepersonell i helse-
omsorgstjenestene (økt behov og økt fravær) 
 
Andre luftveisinfeksjoner belaster helsetjenesten – og 
utfordrer bærekraften i alle tjenesteområder (fravær). 
 

Økt risiko for tapt 
beredskapsevner i TISK 
 
Økt risiko for tapt 
bæreevne i alle 
tjenesteområder. 
 
Tap av overblikk som igjen 
betyr ufullstendig 
beslutningsgrunnlag for 
tiltak 

 
Vaksinasjon mot covid-19 
Data ikke oppdatert for uke 51 pga.helligdager 

Det vaksineres også i romjulen. 

 

Sammendrag 
Smittebelastningen ved inngangen til uke 51 uttrykt som 2 ukers insidens er 622/100.000. Det er 
7.uke der 2 ukers insidens er over 400.  De 85 nysmittede i uke 51 er fordelt i alle aldersgrupper, men 
med en overvekt blant de mest mobile og de med flest berøringsflater i samfunnet. 
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Det er ikke avdekket utbrudd i tilknytning til våre helse- og omsorgsinstitusjoner. Vestre Viken er nå 
på gult beredskapsnivå. Lokalsykehuset har i uke 51i snitt rapportert om 3-4 innlagte fra hele 
opptaksområdet.. 

Samlet gir det et bilde som gir grunnlag for å mistenke mer utbredt smitte enn det som avdekkes. 
Situasjonen vurderes som ustabil og skjør. 

TISK arbeidet er nå flyttet til Eikli skole, og det er bemanning med økt beredskap alle dager i jul-
nyttårsukene. 

Vår smittesituasjon svarer til regjeringens scenario 2: Et noe høyere nivå av innleggelser og 
smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad, på nivå 2 i tiltak.  

De nasjonale skjerpede tiltak ble innført i uke 49 og vil neppe ha full effekt før etter minst to uker. Vi 
har supplert med å ta i bruk omikron covid-19 forskriften, som gir økt bruk av karantene og lengere 
isolasjonstid. Vi har ikke supplerende lokal forskrift.  

Utfordringen er omikron. En forklaring på den faldende smittetrend de siste 2 ukene er at delta –
bølgen, som begynte i oktober-november, nå er for nedadgående. Vi har ennå ikke dominerende 
omikron i vår kommune, men økende antall som bekreftes. 

I uke 51 er antallet som har testet seg ved vår teststasjon og antall henvendelser til smitteteamet 
redusert. Det forklares av julehøytiden. Vi forventer økt pågang – på lik linje med i siste år på denne 
tid  - økt pågang og økte smittetall i ukene etter jul (sansynlig uke 2-4). 

Samlet er smittesituasjonen er uendret  skjør og ustabil,  og følges tett; lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 

27.12.2021 

Karin Møller 

 Kommuneoverlege 

Ringerike kommune; 
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