STATUS RINGERIKE KOMMUNE uke 43
Søndag 31. okt. 2021

Kvantitative data
Antall nysmittede/tall
Det er rapportert om 17 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 43, og 15 nysmittede i uke 42, i alt
32 nysmittede i uke 42-43.
Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1276.

Antall pos.
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Antall nysmittede

Kumulert

Søndag 31.10.21 er 2 ukers insidenstallet på 105 /100.000; de siste 3 ukene har det vært under 20
nysmittede hver uke.
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Mer om de smittede
De nysmittede i uke 43 følger samme epidemiologiske bilde som de øvrige ukene: de smittede er
spredt i alle aldersgrupper og geografisk samlet i Hønefoss bysone. Det er avdekket smitte blant både
uvaksinerte og vaksinerte, herunder vaksinert helsepersonell i første linjetjenestene. Flere har ingen
eller diskrete symptomer. Sykdomsbyrden er størst hos de uvaksinerte.
Det er smitte blant barn og unge, særlig i barne- og ungdomsskolene. Blant barn og unge avdekkes
smitten typisk tilfeldig og som følge av smitte i husstanden. Målrettet testing av berørte
nærkontakter i skoleklassene avslører i enkelte tilfelle mer utbredt smitte i gruppen, men ofte finnes
det ikke sekundært smittede i barnets omgangskrets utenfor husstanden. Som tidligere i pandemien
er smitte blant barn en pekepinn på smitte i samfunnet ellers.
Det er ikke avdekket smitte i noen særlige grupper eller lokale utbrudd.

Alvorlighetsgrad
Det er registrert samlet 4 innlagte covid-19 smittede i uke 43, derav 2 på intensiv på Ringerike
sykehus. Det er ikke kjent hvor mange som er hjemmehørende i Ringerike kommune. Den siste
måned har antallet av innleggelser på Ringerike sykehus vært høyere enn under pandemien for øvrig.
Det er ikke registrert dødsfall.
Andre luftveisinfeksjoner, særlig forkjølelse, feber og hoste , har økt utbredelse blant alle i
befolkningen, også blant ansatte i vårt smitteteam og i kommunens øvrige tjenester. «Bli hjemme når
du er syk» er viktig for å hindre smittespredning, men gir samtidig økt fravær. Det utfordrer
tjenestenes bærekraft.

Nasjonale data
Ringerike kommunes data følger som tidligere nært opptil nasjonale data. Utdrag fra Fhis ukerapport
for uke 42 (https://www.fhi.no/nyheter/2021/ukerapport-covid-19-uke-42-er-publisert/):
Nasjonalt er det registrert en økning i antall nysmittede og 2 ukers insidens i uke 42 for hele landet er
på 133/100.000. Insidensen er 4 ganger høyere blant uvaksinerte enn blant vaksinerte over 16 år.
Det er en økende trend for innleggelser i sykehus, og over halvparten (56 %) av de nyinnlagte i uke 42
var fullvaksinerte. Reproduksjonstallet, R er anslått til mellom 0,9 og 1,3.
Det er fortsatt deltavarianten som dominerer. Det er avdekket stadig flere undergrupper av
deltavarianten, men foreløpig ikke i et omfang som antas å påvirke sykdomsbyrden.
Bærekraften i både helsetjenesten og samfunnet generelt påvirkes nå av økende og nå høy
forekomst av andre luftveisinfeksjoner. Konsultasjoner hos lege for akutt luftveisinfeksjon har økt de
siste ukene. Det er hovedsakelig rhinovirus og parainfluensavirus som sirkulerer, i tillegg til RS-virus
(som er i sterk framvekst). Influensa er fortsatt ikke i spredning i Norge og det påvises kun sporadisk
tilfeller.
Det er stor usikkerhet knyttet til høsten og vinteren, i rapporten skriver Fhi følgende konklusjon:
Det er usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren. Det kaldere været, mulig
svekkelse av immunitet over tid og potensielle endringer i viruset kan gi viruset bedre forhold for
smittespredning. Dette kan motvirkes gjennom stadig mer utbredt immunitet etter vaksinasjon i
befolkningen, gode hygienevaner, selvisolering av syke samt eventuelt mindre kontakt mellom folk.
Kommunene må fortsette vaksinasjon med full styrke, bidra til å øke etterlevelse av de generelle
smittevernrådene i befolkningen og til at personer med symptomer holder seg hjemme og tester seg.
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Kommunene og sykehusene må ha beredskap for fortsatt økning av covid-19 og en samtidig økning
med andre luftveisinfeksjoner.

Nye nasjonale føringer.
Regjeringen meddelte torsdag 28.10.21 at intensiteten i TISK arbeidet uendret skal følge nivået for
«nedjustert TISK» foreløpig ut året. Nedjustert TISK betyr som bekjent at isolasjon er forskriftsfastsatt
sammen med noen reiserestriksjoner. Øvrige tiltak er anbefalinger, der reglene for karantene er
justert. Det skal fortsatt testes og smittespores med beredskap for å håndtere utbrudd alle ukens
dager. Dette er en oppjustering av tiltaksnivået fra forrige regjernings føringer.
Dropin tilbudet ved Eikli skole, som er åpent alle hverdager fra 0830-11 tilgodeser behovet for
testing, inkl. til koronasertifikat. Der tas hurtigtest og ved positiv hurtigtest henvises til PCR test ved
bussen. Testing er nødvendig for å avklare omfanget av smitte i en gruppe.

Risikomatrise
Risikomatrisen er en del av den samlede vurdering. I takt med økt åpning av samfunnet og justert
TISK er data i matrisen mindre treffbare.
Vekten legges på:
-

Alvorlighetsgrad, særlig innleggelse i sykehus og smitte i helseinstitusjoner, samt utbrudd av
et større omfang.
Dødsfall
Kapasitet i smitteteamet, herunder evnen til å bevare et overblikk
Kapasitet i helsetjenesten og i kommunens øvrige tjenester, med særlig fokus på sårbare
innbyggere.
Vaksinasjonsgrad
Omfang av andre infeksjonssykdommer.

For Ringerike kommune i uke 43:
Faktor
Situasjon

Notat
Stabile tall for nysmittede de siste 3 ukene, men smitte
blant barn og spredte enkelt tilfeller gir en begrunnet
mistanke om ikke avdekket smitte i befolkningen.
Økt forekomst med økt fravær pga andre
luftveisinfeksjoner
Regjeringen har fastholdt «nedjustert TISK» ut året.

Vaksinasjonsarbeidet for både covid-19 og influensa
pågår. Det er god kapasitet og tilgang til vaksiner.
Spredningspotensiale Ikke avdekket smitte i samfunnet – sannsynlig mange
asymptomatiske (barn og vaksinerte)
Svikt i vaksineeffekt?

Vurdering
Faldende trend;
usikkerhet
Forventninger og
krav til
kommunens TISK
kapasitet

Moderat.
Vaksinasjon
beskytter

Mange omfattende kontakt nett for alle innbyggere
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Kapasitet/Bærekraft

4 sykehusinnleggelser – 2 intensiv, sykehuset er nær sin
kapasitet
Andre luftveisinfeksjoner belaster helsetjenesten – og
utfordrer bærekraften i alle tjenesteområder (fravær).
Vår TISK kapasitet er fra inngangen uke 44 endret, slik det
er bemannet på dagtid hverdager, men ikke kveld og
helger. Det må vurderes fortløpende – i lyset av nasjonale
føringer og smitteutviklingen lokalt.

Økt risiko for tapt
beredskapsevner i
TISK
Økt risiko for tapt
bæreevne i alle
tjenesteområder.

Risiko nivået fastholdes i denne uken til 3. Forenelig med fortsatt behov for økt oppmerksomhet pga.
belastning på sykehuset, konkurrerende infeksjonssykdommer med økt fravær, mistanke om skjulte
smittekilder og usikkerhet med R-tall på 0,9-1,3. Samtidig er regjerningens føringer til TISK aktiviteten
høyere enn det som ble vurdert nødvendig i uke 41-42.
Kommunene skal fortsatt ha beredskap for lokalt å justere tiltaksnivå (inkl. lokal forskrift), skal
fortsatt overvåke smittespredningen og fortsatt ha høyt fokus på vaksinasjon, med beredskap for en
tredje befolkningsvaksinasjon i vinter og for influensavaksinasjon.

Sammendrag
Smittebelastningen ved inngangen til uke 44 uttrykt som 2 ukers insidens er 105/100.000. De 17
nysmittede i uke 43 er spredt i alle aldersgrupper og uten det er funnet smitte tilknyttet særlige
grupper.
Data for covid-19 pandemien i Ringerike kommune følger i høy grad nasjonale data og trend.
Utfordrende nå er økende forekomst av konkurrerende luftveisinfeksjoner, som belaster
helsetjenestene og truer bærekraften pga. økt fravær.
TISK aktiviteten er redusert i Ringerike kommune ved inngangen til uke 44. Tiltaksnivået må vurderes
i lyset av nye nasjonale føringer og lokalt behov utfra utbrudd og samlet smittebelastning.
Risikonivået vurderes samlet å være 3 forenelig med fortsatt smitte i mindre klynger og fortatt behov
for økt oppmerksomhet og fokus på oversiktsarbeidet.

31.10.2021
Karin Møller
Kommuneoverlege
Ringerike kommune;
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