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STATUS RINGERIKE KOMMUNE  uke 8   Mandag 28.feb.2022 
 

Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det er rapportert 1460 nysmittede i uke 8 og 1107 ny smittede i uke 7.   

Tallene for uke 8 er preget av redusert evne til å bevare overblikk over total antall smittede med 
nåværende TISK strategi: det er store forskjeller på hvor mange som er registrert positive avhengig av 
hvordan data samles. Det varierer mellom 1368 rapportert fra smitteteam, 1484 ved telling av 
rapporterte daglig og 1460 i oversiktsstatistikk fra FIKS søndag.  Jeg benytter som tidligere 
statistikken fra FIKS som grunnlag for uke rapporten.  

Samlet er det i uke 7 og 8 registrert 2567 nysmittede. 

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 9269.  

 
Fig 1: Antall nysmittede pr uke og totalt antall smittede gjennom pandemien. Fra uke 45 2020 til uke 8, 2022. 

 

Søndag 27.02.2022 er 2 ukers insidensen 8325/100.000. 

 
Fig 2: To ukers- insidens for hver uke. Fra uke 45 2020 til fredag i uke 8, 2022  
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Mer om covid-19 situasjonen i Ringerike kommune. 
Antall verifisert smittede er uendret høyt og det i uke 8 det høyeste registrerte i pandemien. 
Smittetrykket er nå økende blant de eldre aldersgrupper.  

 

 
Fig3: Aldersfordeling uke 2 2022- uke 6 ,2022 (uke fra søndag til lørdag, kan derfor være en liten forskjell til ordinære ukesoversikt).  

Det er en fallende trend blant barn og unge. Det skyldes sannsynlig en kombinasjon av reelt faldende 
smittespredning (mange har nå hatt det) og redusert testaktivitet (barn under 16 år skal ikke testes 
som følge av hussstandsnærkontakt og testes kun ved egne symptomer).  

Endringen i 2 ukers insidens pr 100.000 fra uke 5-6 til uke 7-8 er særlig markant for: 

- Aldersgruppen 5-14 år: reduksjon med 55 % fra 23.718 til 10.712/100.000 
- Aldersgruppen 15-24 år: reduksjon med 38 % fra 13.855 til 8.531/100.000.  
- Aldersgruppen 45-54 år: stigning med 28 % fra 6.971 til 8.946/100.00 
- Aldersgruppen 55-64 år: stigning med 72 % fra 2.868 til 4.928/100.000 
- Aldersgruppen 65-74 år: stigning med 57 % fra 1.596 til 2.501/100.000. 

Blant voksne i yrkesaktiv alder (25-64 år) er stigningen i 2 ukers insidensen pr 100.000 på 16 % fra 
7.346 til 8.524/100.000. For øvrige aldersgrupper er variasjonen mindre. Tallene avspeiler økende 
smitte i eldre aldersgrupper med økt smittetrykk mot risikogrupper.  

Vårt lager av hurtigtester var ved inngangen til uke 8 på 88.252 tester, ved inngangen til uke 9 
59.598. Forbruket av hurtigtest i uke 8 har vært på 28.653 tester.  

Alvorlighetsgrad 
Vi har over flere uker hatt høy smittebelastning og i den siste uken pånytt stigning til det høyeste 
antall smittede i pandemien.   

Fredag 25.02.22 er det innrapportert 13 beboere i kommunen helse-og omsorgsinstitusjoner med 
påvist covid-19 infeksjon. Det har i uke 8 vært fra 7-12 innlagte ved Ringerike sykehus, derav 1 innlagt 
på intensiv. I dag mandag er det rapportert 7 innlagte og 1 på intensiv avdeling. Det er ikke 
rapportert dødsfall i uke 8. 
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Alvorlighetsgraden først og fremst er knyttet til vakanse fra arbeidsplassene (sykefravær og 
konsekvens av smitte i husstander).  Det gjelder i alle typer virksomheter. 

Veien videre 
Pandemien er ikke over. I konferanse med kommuneoverleger, statsforvalter og Fhi torsdag 17.02.22 
meddelte Helsedirektoratet at det forventes at kommunene bevarer beredskap til testing, utdeling 
av tester og vaksinasjon ut april måned. Kommuneledelsen har ansvar for at TISK og 
vaksinasjonsarbeidet kan gjenetableres med full kapasitet i løpet av 2 uker ved behov. Dette vil være 
en nasjonale forventning så lenge pandemien pågår.  

Som følge av det endrede nasjonale tiltaksnivå og de justerte føringer er TISK bemanning og 
åpningstid redusert med virkning fra og med 01.03.22. Det vil fremover være bemanning på dagtid, 
mandag til fredag i TISK teamet. Lege i TISK vakt vil fortsatt være tilgjengelig. Oversiktsdata hentes ut 
fra FIKS registreringer. Disse vil ikke være oppdatert mandag morgen. Vi vil derfor rapportere med 
data fra fredagen i uken før fremover.  

TISK teamet har ansvar for testing med PCR, utdeling av hurtigtester, nedlastning og registrering av 
prøvesvar og informasjon til befolkningen. Videre utskrift koronasertifikat, telefon og mail betjening, 
samt oversiktssarbeid. Test-kit utleveres på Kuben og på medisinsk indiksjon i forbindelse med 
testing på Eikli eller hos fastleger. Ved vakanse i testteamet vil utlevering på Kuben måtte stenges i 
kortere periode. 

Sammendrag 
Det ble i uke 8 avdekket smitte hos 1460 innbyggere.  Det representerer det høgeste antall 
registrerte ny smittede med covid-19 siden pandemiens start.  

2 ukers insidens er 8324/100.000. Høyst smittetrykk med 2 ukers insidens på 10.795 er registrert i 
aldersgruppen 35-44 år. Jevnført med uke 5-6 er det i uke 7-8 registrert 55 % fall i smitten blant 
aldersgruppene 5-14 (2 ukers insidens uke 7-8: 10.712/100.000), og stigning i smitten blant 
aldersgruppene 45-64 år, der stigningen er størst med 72 % i gruppen 55-64 år. I yrkesaktive 
aldersgrupper (25-64 år) er smittetrykket nå 8524/100.000. Det representerer en 16 % stigning 
jevnført med uke 5-6. 

Covid-19 smitten er registrert i alle aldersgrupper. Det er rapportert 13 innlagte i kommunale helse-
og omsorgsinstitusjoner og mellom 7-12 innlagte i spesialisthelsetjenesten i uke 8. Det er ikke 
registrert dødsfall. Den økte sykdomsbyrde følges, og forventes å fortsette i 2-3 uker etter 
smittebelastningen i befolkningen som helhet går ned. 

Alvorlighetsgraden er fortsatt knyttet til fravær, som følge av sykdom.  

Vi har nå tilgang til hurtigtester, og har fortsattutlevering på Kuben og i forbindelse med testing på 
Eikli og hos fastleger. Videre har legevakt, fastleger og kommunale helse- og omsorgstjenester til 
sårbare innbyggere hurtigtester tilgjengelig.  

Samlet er smittepresset uendret høyt. Det registreres økende smitte blant eldre aldersgrupper og 
økende antall innlagte. Det er forventet at smitten vil bre seg fra barn og unge til voksne i alle aldre, 
og at det vil medføre økt sykdomsbyrde i tillegg til fravær fra arbeidsplassene. Som før i pandemi er 
alle prognoser beheftet med usikkerhet.  

Kommunens situasjon best beskrives med regjeringens scenario 2. 

 

28. 02.2022   Karin Møller, Kommuneoverlege, Ringerike kommune;  
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