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Nasjonale tall 11.03.2021

• 4 075 703 testet

• 76 484 covid.19 pos
I UKE 9:

• 1692 Engelsk variant 

• 136 SørAfrikansk variant.

• 636 døde

• R = 1,1-1,3

• Avdekker 62 % av smittede

• Lab.VV: 80 % er britisk mut.



Naboer i Oslo- Viken Uke 8

Smittet pr 100.000 Risikonivå



Oversikt antall nysmittede Ringerike kommune (080321) 

Pr 100.000 i uke 8-9: 180 Uke 8: 24,  uke 9: 31 i alt 55 nysmittet 
Samlet: 390
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1 av de 50 (?) kommunene med stigende smittetrend



Testaktivitet 08.03.21 

UKE 9:

• 31 nysmittede i uke 9

• Andel pos. blant testede 4,4 % i uke 9

• Uke 8-9 : 3,7 %

Uke 10

• 18 nysmittede
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Forsterket TISK

• Mer utstrakt testing 

• Teste inn i karantene (allerede 

smittet?)

• Teste ut på 7.døgn (smittet som 

følge av nærkontakt)

• Mer utstrakt karantenesetting

• Mer vektlegging av god 

gjennomføring av karantene 

og isolering



Smittetrykk- hvor kommer de fra?

Smitte 
trykk

Byggeplasser i andre 
kommuner  

Index andre 
kommuner – besøk 

eller jobb 

Sykehus (1-2)

«Innenriks» 
nærkontakt/ukjent 

smittevei 

«Hengere»/forventet 
fra uke 8-9



Situasjonsvurdering  - samlet 11.03.21:

Faktor Beskrivelse

Epidemiologiske 
situasjon

• Stigende trend, økt Smittetrykk «utefra» . På nivå med Viken. En av 50 komm.m.stigende trend.
• Engelsk variant dominerer nå slik alle regnes engelske. Utbruddshåndteringen mer omfattende pga. 

forsterket TISK.
• Stengt to skoler for å skape oversikt. Flere utdanningsvirksomheter berørt, fra barnehage – til USN. 

Flere andre virksomheter berørt. 
• Ikke berørt i særlig grad Helse-Omsorg pr nå. Men med økt smittepress må det forventes.

Sprednings-
potensialet
(Usikkerheten)

• Engelsk variant/mer smittsom variant er nå normen. 
• Vet at det er vanskeligere å bremse smitten pga. høy smittsomhet og lavt symptomtrykk hos mange
• Utfordringer i noen befolkningsgrupper – Størst smittetrykk blant unge voksne
• Høy smittetall lokalt med stigende trend nå på 5.uke 
• Ustabilt

Sykdomsbyrden 
(konsekvensen)

• TISK kapasiteten : Økt test forventninger i veileder og befolkning.  Krevende og de siste dager 
sprengt. Har tatt i bruk beredskapsplan for økt bemanning.

• Vaksinasjonsarbeidet krever konstant oppmerksomhet og endring i prioritering, dynamisk.
• Må være forberedt på smitte i tjenestene – og på vakanse pga. karantene.
• Sykehusets kapasitet er uforandret. UK variant forventes å gi økt belastning mot sykehuset (flere 

syke samtidig, mulig økt alvorlighetsgrad).



Risikovurdering inngangen uke 10

• Økt usikkerhet

• Økt smittespredning

• Mutant

• Økt belastning i regionen

• Nasjonalt reproduksjonstall 

1,1-1,3. Avdekker 62 %

• Ustabil situasjon.

Indikator
Ringerike 07.03.21

Tall Nivå

Antall nye tilfeller pr 100.000  innbygger over siste 2 uker 180 3

Andel positive /testet de siste to ukene 3,7 % 3

Reproduksjonstallet 1 -1,5 3

Antall nyinnleggelser på sykehus/2 ukene 3 2

Antall dødsfall/ de siste 2 ukene 0 2

Antall kommuner med forekomst > 50/100000 eller > 10 

nysmittede/siste 2ukene
> 10% 3

Ukjent smittested, uke 7-8 9 % 2



Tiltak 

Smittsomhet 
pr kontant

Kontakt 
hyppighet, 

antall 
kontakter og 

kontakttid

Smittsom 
periode

Antall 
mottakelige

SMITTSOMHET PR. KONTAKT KONTAKTFLATER SMITTSOM
PERIODE

ANTALL MOTTAKELIGE

HYGIENE MOBILITET OG AKTIVITET MEDISINSK 
BEHANDLING

VAKSINASJON

Basal Smittevern:
Bli hjemme når du er syk
Håndvask
Renhold
Hold avstand
Begrense smitte ved kontakt
Munnbind, hansker 
(smittevernutstyr)

Hvordan
Hvor ofte
Hvor mange pr gang
Hvor mange ulike grupper
Hvor lenge

Forskes ! På gang !



Antall mottakelige



Vaksinasjon i Ringerike – inngangen uke 10

• Det er i alt satt 3306 vaksiner i 
Ringerike kommune. 1101 har 
fått andre vaksine og regnes 
som ferdig vaksinert (sv.t. 3,6 % 
av befolkningen)

• Vi har mottatt 3 likeverdige 
vaksinetyper: BioNtec Pfizer 
(Corminaty) og Moderna, samt 
Astra Zenica. Ventes flere typer 

• FØLG MED :
Vaksineinfo på fhi.no og på 
Ringerike kommunens 
hjemmeside
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Nye virusvarianter – utfordringene.

1. Spredningspotensialet : 
• Sprer seg til og i Norge, avhengig av tiltak

• Vil bli en alvorlig trussel mot vår evne til å holde epidemien på et nivå som kan håndteres 
av helsevesenet.

2. Sykdomsalvorlighet:
• Økt sykdomsalvorlighet er ikke sett på de vi kjenner i dag

3. Testens evne til å fange virus:
• Anses for lav risiko for de vi kjenner i dag. Det betyr at vi tror testene «fanger de».

4. Endring i immunitet etter vaksinasjon eller gjennomgått sykdom:
• Ikke for de endringer vi har sett til nå, men ikke mulig å si noe om risikoen i dag

Uoversiktlig. Ustabil og Usikker. Ekstraordinære tiltak i 10 + 15 kommuner.



Hva er en nærkontakt? Og en nærkontakt-nærkontakt

Index

Smittesone: 1 m

Nærkontakt : < 2 m. i mer enn 15 min.

Nærkontaktenes- nærkontakt =

Ventekarantene.  

Vurderinger av smitterisiko og bærerkraft.

Hvor mange nærkontakter 
har du hatt de siste 48 t ?

Smittestopp- appen
https://www.fhi.no/om/smittestopp/

https://www.fhi.no/om/smittestopp/
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Eksempel

Nærkontakt nærkontakt nærkontakt…..

Nærkontakt nærkontakt

Nærkontakt

1.tilfelle Index

Mor

Arbeidsplass 
NK

NK privat

Far

Arbeidsplass NK privat

Bror 1

Skoleklasse Ven

Ven skole Vens NK

Ven mor

Arbeidsplass 
NK

Private NK

Søster

Skole NK Andre NK

Smittekilde



Oppsummert 4 utfordringer 

• Uoversiktlig og ustabil situasjon. UK variant av mutert virus

• Økende trend siden uke 4-5

• TISK Strategien vår er sprengt

• Utfordret bærekraft i flere tjenesteområder, inkl. helse og 

omsorgstjenestene.



https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-smitteverntiltak-lettelser-for-barn-unge-og-studenter/id2835423/



Rundskriv om Kommunale smitteverntiltak (19.feb.2020) 

• Kommunalt ansvar å følge situasjonen og å velge rett tiltaksnivå
• Kommuneoverlegehåndboken (https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-og-handtering-av-covid-19-epidemien-i-

kommunen/)

• Kommunestyret har stengingsansvaret (§4- 1 i smittevernloven).

• Skal 
• Utrede forholdsmessigheten

• Involvere nabokommuner og vurdere behov for samordning

• HOD «tommelfingerregel»
• Lokale tiltak på risikonivå 4 fattes som hovedregel av kommunene.

• Lokale tiltak på risikonivå 5 fastsettes som hovedregel av nasjonale 
myndigheter dersom det gjelder situasjoner hvor det er nødvendig for å oppnå 
tilstrekkelig stor grad av samordning mellom kommuner i bo - og 
arbeidsregionen

• Nivå 5: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-og-handtering-av-covid-19-epidemien-i-kommunen/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6


Tiltakspakkene som vi kan velge - nå: uke 10-11

Tiltak svarende til risikonivå 5

(Utbredt uoversiktlig smittespredning)

Supplere med: 

Tiltak svarende til risikonivå 4

(utbredt smittespredning) 

Supplere med: 

Tiltak sv.t. Risikonivå 3

(økende smittespredning)

Gjelder for alle

Nasjonale, slik de 
er gjeldende nå

Lokal forskrift (nivå 4)

Lokal forskrift 
(nivå 5 A-C)

Nasjonal 
forankring ved 
koordinering 
(nivå 5 A-C)

Nasjonale/regionale  
– om det ikke går 

rask nok

Nasjonal vedtak 
om økt 

tiltakstrykk  (nivå 
5 A-C)



Lokal forskrift for Ringerike 12.03.21 – 08.04.21.

Paragraf Omhandler

§ 2 Private samlinger Max 10 inne, max 20 ute

§3 Arrangementet Max 10 inn, dog 20 ved faste sitteplasser og 50 til begravelser
Max 50 ute

§4 Skjenkestopp

§5 Idrett/fritid Ikke turneringer,cupper etc. for barn-unge < 20 år
Ikke innendørs for voksne.

§ 6 Virksomheter stenges Solarier, treningssentsre, o.lign.
Bowling, bingo, motorsportsentre o.lign.
Museer, kinoer stenge

§ 7 Munnbinn Når man ikke kan holde 1 meteren
Barn < 12 og medisinsk fritak


