STATUS RINGERIKE KOMMUNE uke 47 media
Mandag 29.nov. 2021

Kvantitative data
Antall nysmittede/tall
Det er rapportert om 79 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 46, og 70 nysmittede i uke 47, i alt
149 nysmittede i uke 45-46.
Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1588.
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Søndag 28.11.2021 er 2 ukers insidenstallet på 489/100.000.
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Mer om de smittede
De nysmittede i uke 47 følger samme epidemiologiske bilde som de øvrige ukene: de smittede er
spredt i alle aldersgrupper, med spredning fra 0 til 94 år. Det er registret smitte i flere lokalsamfunn.
Det er i løpet av uke 47 fortsatt avdekket smitte blant brukere og ansatte i helse- og
omsorgssektoren. Flere sykehjem og bo-omsorgsinstitusjoner er berørt. I uke 47 er 13 % av de
smittede over 70 år, og smittetrykket er for uke 46-47 194/100.000.
Blant barn og unge under 20 år er det avdekket 18 nysmittede, derav er de 13 (72 %) i aldersgruppen
6-13 år (barneskolen). Blant barn og unge under 20 år er smittetrykket i uke 45-46 på 281/100.000.
I perioden uke 41- 47 fordeler smitten i aldersintervall som følger:
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I uke 47 er de covid19 smittede fordelt i alle aldersgrupper:

Fordelt i aldersinterall uke for uke.
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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 47 er 60 % av de ny-smittede
vaksinerte.
I uke 46-47 har Testteamet i skoler tatt 259 hurtigtests og 19 PCR tests i ulike skoleklasser, i alt 278
testes. Ved Testsenteret på Eikli er det tatt 387 hurtigtests og 115 PCR test, i alt 502 tests.
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Smitteteamet har lastet ned 175 prøvesvar i den siste uke. Selvtests tatt i hjemmet er ikke
medregnet i disse tallene.

Alvorlighetsgrad
Ringerike kommune har ved inngangen til uke 48 innliggende pasienter med covid-19 på 3
helseinstitusjoner, samt på egen innrettet covid-19 avdeling på Austjord (12 plasser).
Sykehuset har ved 29.11.21 seks inneliggende pasienter i uke 47, og i løpet av uken hatt opptil 8
inneliggende.

Risikomatrise
For Ringerike kommune i uke 46:
Faktor
Situasjon

Notat
Uendret høy smittebelastning, med insidens
489/100.000,
Spredt smitte i alle aldersgrupper, spredt i samfunnet og
inn mot flere helseinstitusjoner.
Økt forekomst med økt fravær pga andre
luftveisinfeksjoner
Vaksinasjonsarbeidet for både covid-19 pågår

Spredningspotensiale Utbrudd i helse-omsorgstjenesten, samt spredt i skoler .
Stort smittetrykk, skjult.
Svikt i vaksineeffekt?
Mange omfattende kontakt nett for alle innbyggere

Kapasitet/Bærekraft

Vurdering
Fortsatt høyt nivå.
Mer utbredt smitte, økt
spredningspotensiale.
Utbrudd og høyt
smittetrykk blant de
eldste
Kapasiteten på strekk i
hele helseomsorgstjenesten
Moderat. Høy
Vaksinasjon beskytter
Uvaksinerte betydelig økt
smittetrykk

Ny virusvariant forventes å bli avdekket i N. innenfor kort
tid
Høyt antall med infeksjonssykdommer og
Økt risiko for tapt
isolasjonsbehov på sykehus
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
beslutningsgrunnlag for
tiltak

TISK kapasiteten må økes, vanskelig å rekruttere.
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Sammendrag
Smittebelastningen ved inngangen til uke 48 uttrykt som 2 ukers insidens er 489/100.000. De 70
nysmittede i uke 47 er spredt i alle aldersgrupper.
Smitten er avdekket i flere helse- og omsorgsinstitusjoner, samt på flere skoler. Det er avdekket
smitte i flere lokalmiljø i kommune.
Samlet gir det et bilde som gir grunnlag for å mistenke mer utbredt smitte enn det som avdekkes.
Situasjonen vurderes som ustabil
TISK er nedjustesrt og vi har ikke samme grad av overblikk over smittespredningen som tidligere
under pandemien.
Smittesituasjonene svarer til scenario 2: Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som
påvirker samfunnet i noe grad.
Det er ikke avdekket fortsatt stigende smittetall, og de siste to ukene har vist faldende tall. Det er
derfor grunn til å fastholde nåværende tiltaksnivå.
De neste ukene vil vise om dette tiltaksnivået er tilstrekkelig til å bremse smittespredningen og til å
bevare bærekraften i helse-omsorgstjenesten. Neste vurdering vil være tirsdag 30.11.21, samme dag
kommer det ny føringer fra regjeringen.

29.11.2021
Karin Møller
Kommuneoverlege
Ringerike kommune;
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