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Covid-19 - Rapportering fra RHF-ene til Helsedirektoratet opphører fra 23.03.2022 

Bakgrunn  
Med hjemmel i smittevernloven § 2-2 åttende ledd påla Helsedirektoratet de regionale 
helseforetakene i brev av 11.03.2020 (vår ref. 20/7590-1) å rapportere til direktoratet daglig om 
antall innlagte på sykehus med covid-19, samt antall på respirator fra og med 12. mars 2020.  
 
Rapporteringskravet ble senere utvidet til å gjelde også antall pasienter med covid-19 på 
intensiv, totalt antall innlagte på intensiv (alle diagnoser), antall døde sist døgn, antall nye 
pasienter med covid-19 innlagt sist døgn og antall akuttinnlagte pasienter sist døgn (alle 
diagnoser). 
 
Bakgrunnen for kravet om rapportering er Helsedirektoratets behov for hyppig oppdatert 
informasjon, for at direktoratet skal kunne utøve sine oppgaver som styrende og koordinerende 
myndighetsorgan i pandemien.  
 
I forbindelse med covid-19-pandemien har Helsedirektoratet behov for en løpende og 
oppdatert nasjonal oversikt over kapasitetssituasjonen ved sykehusene. Opplysningene har 
blant annet vært brukt som beslutningsgrunnlag for å vurdere nasjonale tiltak for å begrense 
skadevirkningene av pandemien. Nasjonal statistikk fra rapportene har blitt brukt i daglige og 
ukentlige rapporter, i rapporter til Helse- og omsorgsdepartementet og utvalgt statistikk har 
blitt publisert daglig på helsedirektoratet.no 
 
Endring av rapportering 
Vi viser til møte i dag, 23. mars, mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og 
RHF-ene. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at de daglige rapportene fra RHF-ene til 
Helsedirektoratet med antall innlagte på sykehus med covid-19, samt seks øvrige variabler, 
opphører. 
 
Det samme gjelder de ukentlige rapportene fra RHF-ene til Helsedirektoratet i sin nåværende 
form.  
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Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med RHF-ene og vil ha dialog fremover om hvordan 
direktoratet kan følge med på utviklingen i pandemien gjennom ulike kilder. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 
direktør 

Torunn Janbu 
avdelingsdirektør 
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HELSE MIDT-NORGE 
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