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STATUS RINGERIKE KOMMUNE      31.jan.2021 

Uke 4, 2021 
   
Kvantitative data 
Antall nysmittede/tall 
Det ble rapportert i alt 8 ny diagnostiserte covid-19 positive i uke 4, og 4 i uke 3.  

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er nå: 293. 

 

Uttrykt pr 100.000 er samlet tall for Ringerike kommune nå 39,3, med tydelig faldende trend siden 
uke 51, 2020.  
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Smittested 
De siste 5 ukene, fra uke 53- 4 er det samlet funnet 57 nysmittede med covid19, blant de er det 
registrert 12 innreise smittede (21 %) og 6 med ukjent smitte (10%). De fleste er fortsatt smittet i 
hjemmet eller i private relasjoner (fx.besøk) : 65 %. 

 

I Uke 53 var langt hovedparten smittet i private relasjoner. I ukene etter nyttår er det registrert flere 
som er bekreftet smittet i forbindelse med innreise. 

 

 

Alder: 

I januar er det bekreftet 32 nysmittede med covid 19.   72 % (23) er i alderen 21-60 år.  Andell under 
20  (6) år er 19%. Antall barn under 15 år er 3, som alle er smittet i hjemmet. 
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Test og andel positive 
 Testaktiviteten har vært jevn i uke 3-4, og på nivå med aktiviteten i november 2020.  

 

Andell positive av de testede er 2,2 % i uke 4, og for uke 3-4  1,7 % 

 Oversikten viser at det er stor variasjon, som skyldes særlig to forhold: Antall testede, som igjen er et 
produkt av hvor mange som ønsker test og adgang til testing (jo mer selektivt des større andell 
positive må forventes). Og det aktuelle smittepress i lokalsamfunnet. 
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Alvorlighetsgrad: 
Det har i uke 3-4 vært få innlagt med covid-19 sykdom ved Ringerike sykehus fra Ringerike kommune. 
Det har vært 1-3 fra hele sykehusets opptaksområde. Det er ikke registrert dødsfall blant covid.19 
positive i Ringerike kommune i disse to ukene. 

 
Kvalitativ situasjonsbeskrivelse 
Epidemiologiske situasjon 
De siste to ukene er det registrert relativt få covid-19 nysmittede. Nivået i januar er på et nivå som 
før økningen i perioden inn mot uke 51.  Det er vesentligst enkelt tilfeller som er spredt geografisk, 
med unntak av mindre klynger. Det er registrert relativt flere med import smitte. 

Det er ikke registrert smitte i helse-omsorgsinstitusjoner eller i skoler eller barnehager.  

Samlet er bildet: 

- Redusert smittetrykk de siste 4 ukene.  
- Ingen større klynger eller større utbrudd de siste to ukene. 
- Fortsatt ustabil situasjon, som har potensiale til økt smittetrykk i helse- og 

omsorgstjenestene. 
- Vi har ikke bekreftet tilfeller av kjente mutantvirus (Sør-engelske, sør-afrikanske eller 

brasilianske). 

Spredningspotensiale 
- Nasjonalt er vurderes situasjonen som usikker med økt smittespredning, R tall 

vurdert til under 1, men det er økt oppmerksomhet knyttet til flere registrerte tilfeller med  
forekomst av virusvarianter med økt smittsomhet.  

Sykdomsbyrden 
- TISK kapasiteten har vært ok i denne perioden, men er sårbar. 
- Vaksinasjonsarbeidet krever konstant oppmerksomhet og endring i prioritering 
- Trykket inn mot helsetjenestene og mot oppvekst er stadig til stedet og uforutsigbart. 
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- Sykehusets kapasitet er uforandret, men pr i dag uten covid-19 pasienter innlagt. 

Vaksinasjon 
Kommunen har mottar leveranser en gang i uken, foreløpig alle med Biontec Phizers vaksine.  

Det er nå vaksinert mer enn 500 innbyggere, vi har så langt vaksinert i helse og omsorgsinstitusjoner, 
dagtilbud, heldøgns bo og omsorgsboliger, samt grupper av helsepersonell. De første har fått andre 
vaksinedosis. 

Vaksine-prosjektet har god fremdrift, og vil være klar til befolkningsvaksine ved utgangen av uke 5. 
Det vil bli vaksinert lokalt, og er nå avtalt følgende vaksinasjonssteder: Nes i Ådalen, Hallingby, 
Tyristrand, Sokna, samt sentrum Hønefoss. Vaksinemail og telefon ventes klart i uke 5. 

 
Risikovurdering fra Fhi s matrise: 
I forhold til foregående 2 ukers perioder er gir den kvantitative risikovurdering et lavere nivå av 
risiko. Dette er et øyeblikksbilde for de siste 2 uker.   Det bør erindres at det siden 4.januar har vært 
iverksatt svært strenge nasjonale restriksjoner, med enkelte justeringer medio uke 4. 

Indikator 
Ringerike 31.01.21 

Tall Nivå 
Antall nye tilfeller pr 100.000  
innbygger over siste 2 uker 39,3 1 

Andel positive /testet de siste to 
ukene 1,7 01.feb 

Reproduksjonstallet <1 1 

Antall nyinnleggelser på 
sykehus/2 ukene 1 1 

Antall dødsfall/ de siste 2 ukene 0 1 

Antall kommuner med forekomst 
> 50/100000 eller > 10 
nysmittede/siste 2ukene 

1 1 

Ukjent smittested 10 % 3 

 

Utfordringene er knyttet til høy andel med ukjent smittevei. Sammen med innreise-smittet er det de 
to største usikkerhetsfaktorer som gir økt sannsynlighet for smitte spredning. Vi har sett at smittene 
typisk for innreise har vært begrenset (utenlandsk arbeidskraft og studenter som er kjent med 
karanteneregler). Slik bildet er i det har konsekvensene vært moderate. Samlet vurderes risikoen 
som moderat. 

Vi har sett flere enkelt tilfeller, og ikke avdekket økt smittepress i enkelt områder.                         
Alvorlighetsgraden er fortsatt lav, med 0-1 innlagte og ingen dødsfall siden 27.12.20 (i alt 2 dødsfall i 
Ringerike, ikke sammenhengende). Det er ikke kjent avdekket infeksjoner med hverken sørengelsk 
eller sørafrikansk virusvariant i Ringerike.  
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Vurdering  
Lokalt har det siden før jul vært et tydelig fall i antall nysmittede, og en positiv utvikling. Utfordringen 
er knyttet til ukjent smittevei og importsmitte. 

Smittesituasjonen nasjonalt beskrives fortsatt som ustabil. Det krever en dynamisk tilnærming med 
kontinuerlig overvåkning. Vi har stadig bedre tilgang på gode oversiktsdata. Kunnskapen om covid-19 
og pandemien blir stadig større. 

Det ble 4.januar 2021 innført nasjonale innstramninger. De modereres – men er fortsatt gjeldene.  

Utbrudd særlig i Østfold viser at nasjonale myndigheter i høyere grad vektlegger koordinerte og 
nasjonalt vedtatte retningslinjer i bo-og arbeidsmarkedsregioner, der hverdagens mobilitet i stor 
grad omfatter flere kommuner. 

 

Konklusjon 
Slik smittesituasjonen er i Ringerike kommune nå fremstår det som forholdsmessig mest relevant 
fortsatt å følge det nasjonale nivå for tiltak  

Det bør være fokus på barn og unge i skolene, både de som er og de som ikke er særlig utsatte. 
Evnen til å gjennomføre skolegang med godt resultat er svært viktig. Elev-medvirkningsprosesser og 
justering av hvordan rødt nivå tolkes, omsettes og forstås fremstår som viktig. 

Vaksinasjonsarbeidet er godt i gang.  

 

 

31.01.21 

Karin Møller, kommuneoverlege 

 

 


