STATUS RINGERIKE KOMMUNE

uke 34
Mandag 30. aug 2021

Kvantitative data
Antall nysmittede/tall
Det er rapportert om 16 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 33, og samlet 59 nysmittede i uke
34, i alt 75 nysmittede i uke 33-34.
Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 829.
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Kumulert

Ved inngangen til uke 35 er 2 ukers insidenstallet på 245,9 /100.000.
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Det ble tatt og analysert 450 covid-19 test i uke 33, og 1051 tests i uke 34, samlet 1501 test (sv.t. 5 %
av befolkningen).
Andelen positive i uke 34 er 5,6 % og i uke 33-34 på 5,0 %.
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Data for uke 34 viser en stigning i både andel positive test og i 14 dages insidensen.

Endring i rutiner for test og smittesporing i Ringerike kommune.
Det ble i uke 34 gjort endringer i test og smittesporing. Hovedtiltaket er en endring fra omfattende
bruk av karantene og detaljert smittesporing, til redusert kontrollspenn og økt bruk av testing:








Fra og med torsdag 26.08.21 avsluttes individuell testbestilling. Det behandles ikke lengere
testbestillingsskjemaer. Fra og med fredag 27.08.21 testes som drop in i tidsrommene 09-11
og 1230-1330 fra mandag til fredag. Det tilbys ikke test i helgene, med mindre
smittesporingsteamet i dialog med vakthavende TISK lege finner det nødvendig. Det tilbys
ikke test forut for utenlandsreise eller til bruk fx. v. arrangement.
Det benyttes hurtigtest. PCR benyttes såfremt hurtigtesten er positiv ,testing er som følge av
innreise eller forutfor innleggelse/annen medisinsk indikasjon. Vi har satt i gang et arbeid for
å få adgang til enkel registrering av testsvaret via Sykehuspartner.
Nærkontakter som settes i karantene er husstandsmedlemmer eller de index har hatt
tilsvarende kontakt med (kjørt bil over 15 min, bor med fx. i studentbolig, sovet hos eller
kjæreste/lignende nærkontakt).
Øvrige i omgangskretsen anbefales å teste seg så raskt som mulig og på 5.dagen, samt ved
symptomer. Testen gjennomføres ved drop in.
Barn i barnehage og skole settes ikke automatisk i karantene om det avdekkes et
smittetilfelle i en gruppe/skoleklasse, men testes. Testen gjennomføres på hverdager.
o Fra barnehage til og med 2.klasse testes barnet med følge av foresatte ved
Testbussen etter avtale (drop in testing). Testen gjøres på 1.og 5. dag.
o Skoleklasser fra 3. klasse i barneskole og til og med 3.klasse videregående skole
testes av vårt testteam i egne klasser på første skolehverdag etter det av avdekket
smitte blant medelever.
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Fritidsaktiviteter, parallell klasser, del-fagsklasser og fritidsjobb o.lign. testes ikke
som rutine, men ved symptomer. Unntak er reelle nærkontakter.
Smittesporingsteamet prioriterer telefonisk kontakt, oppfølging og håndtering av de som er
bekreftet covid-19 positive.
o Den som er covid-19 positiv må selv ta kontakt med sine nærkontakter og med de
ulike berøringsflater med informasjon om smitte.
o Nærkontakter som oppgis av den covid-19 positive registreres i FIKS og det sendes
SMS fra smitteteamet med informasjon om testing, link til fhi med informasjon. Ved
kapasitet

Vårt testregime er i tråd med de nasjonale retningslinjer, som ble presentert på pressekonferanse
27.08.21.
Vi mottak i slutten av uke 34 utstyr til selvtesting. I uke 35 vil det ble utarbeidet rutiner for bruk og
håndtering av disse tests.

Mer om de smittede
I uke 34 det blant de 59 nysmittede registrert flest med smitte i private relasjoner utenom
husstanden og en relativ høy andel der smittesporingen ikke har klart å avdekke smittekilden (ukjent
smittekilde). Samlet utgjør det 88 % av de registrert smittede i uke 34:
-

16 (27 %) av de smittede er registrert med ukjent smittevei
36 (61 %) av de smittede er registrert med smittet i privat relasjon som ikke er egen husstand
42 (71 %) av de smittede har tilknytning til og oppgitt smittevei i relasjon til utbruddet ved
universitetet i Sør-Øst Norge (USN).
40 (68%)av de smittede er menn
52 (88 %) av de smittede er 25 år eller yngre. 2 av de smittede er mellom 25-30 år, og 5 av de
smittede er i alderen 40-60 år. Det er ikke avdekket smitte blant de over 60 år.
Alle er bosatte i sentrum av Hønefoss. 40 (68 %) har postnummer 3511 oppgitt som adresse.
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Alvorlighetsgrad
Det her ikke registrert nye innleggelser i uke 34 og det er ikke registrert dødsfall. Det siste registrerte
dødsfall ved inngangen til uke 15.
Blant de nysmittede er det som i de tre foregående ukene flere tilfeller, der den smittede har hatt
covid-19 tidligere, er fullvaksinert eller delvaksinert med forventet beskyttelse. Alle om er vaksinerte
eller har hatt covid-19 anbefales derfor test ved symptomer, nærkontakt eller smitte i nærmiljøet.
Det er i tråd med siste nye nasjonale retningslinjer.

Risikomatrise
Ringerike 30.08.21
Tall

Risikonivå

Antall nye tilfeller pr 100.000 innbygger over
siste 2 uker

246

4

Andel positive /testet de siste to ukene

5

4

Antall ny innleggelser på sykehus/2 ukene

0

1

Ukjent smittested uke 33-34

30%

5

Trend

Utbredt smitte, meste
relatert USN

4

Særlige grupper

Ukjent smittevei

4-5

Omfang av smitte-grupper og nærkontakter

Økende

4

Indikator

Risiko nivået settes i denne uken til 4. Forenelig med utbredt smitte. Hovedparten av de nysmittede i
uke 34 har tilknytning til et stort utbrudd blant studenter ved USN.
Vi mener vi i dag har noe overblikk, men ser – som det også fremgår – at det samlede omfang av
smitte og andel med ukjent smittevei betyr at det i lokalsamfunnet er en økende grad av ikke
avdekket smitte.

Sammendrag
Smittebelastningen uttrykt som 2 ukers insidens er økt den siste uken til nå 246/100.000.
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Karakteristisk blant de 59 ny- diagnostiserte i uke 34 er mann under 25 år, med bosted i sentrum
Hønefoss og tilknyttet et større utbrudd ved USN. Smitteveiene er ikke klare og smittekilden er hos
27 % ukjent.
TISK arbeidet har vært preget av omfattende kontaktnett, ikke mulig å kartlegge nærkontakter
(mange av ungdommene kjenner ikke hver andre) og tap av oversikt. Vi har derfor en høy andel med
ukjent smittevei, som vi p.g.a. opplysninger om kontaktflate på studie, boforhold eller privat
sammenkomst velger å adressere til USN.
I Uke 34 er TISK arbeidet justert. Vi har endret rutiner for testing og for bruk av karantene.
Vi oppfordrer fortsatt til at alle innbyggere vaksinerer seg – og at alle fortsatt begrenser antallet av
nærkontakter og begrenser mobiliteten sin så langt det er mulig.
Målet nå er raskest mulig å begrense smittespredningen og unngå en situasjon, der kapasiteten og
bærekraften i lokalsamfunnet blir truet.
Risikonivået vurderes samlet å være 4 forenelig med utbredt smitte og ikke fullstendig overblikk.

30.08.2021
Karin Møller
Kommuneoverlege
Ringerike kommune;
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