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Endring i rapporteringshyppighet - prevalensregistrering og rapportering om antall innlagte
på sykehus med påvist covid-19
Helsedirektoratet påla RHF-ene den 11. mars å rapportere daglig antall innlagte på sykehus
med påvist covid-19 og antall innlagte på sykehus med påvist covid-19 som får invasiv
respiratorbehandling. Helsedirektoratet takker for gode daglige rapporter.
I henhold til smittevernloven § 2-2 åttende ledd kan Helsedirektoratet kreve opplysninger fra
offentlige kilder eller privat helse- og omsorgstjeneste uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.
Antall variabler som rapporteres er senere økt til også å omfatte antall innlagt på intensivenhet
med covid-19, antall totalt innlagt på intensivenhet (alle diagnoser), og antall døde siste døgn
(kl. 0800-0800). Disse tre variablene var det RHF-ene som ba sykehusene/HF-ene om å
rapportere på daglig. Helsedirektoratet har vurdert at antall innlagte totalt på intensivavdeling
og antall med påvist covid-19 på intensivavdeling er indikatorer som er viktige å følge med på
også nasjonalt i pandemien.
Utviklingen i antall innlagte med påvist covid 19 økte frem til rundt 1. april. Etter det har antall
innlagte gått gradvis ned. I perioden 27. april frem til midten av mai ble regjeringens tiltak ifm.
pandemien endret, skolene ble åpnet osv. Antall innlagte har fortsatt å gå ned, også de siste to
ukene.
På bakgrunn av dette vurderer direktoratet det ikke som nødvendig med daglig rapportering fra
RHF-ene til Helsedirektoratet om antall innlagt på sykehus og øvrige variabler.
Fra og med 5. juni endrer derfor direktoratet krav om rapportering fra RHF-ene til
Helsedirektoratet til å gjelde rapportering på ukedagene:
Helsedirektoratet pålegger fra og med 6. juni 2020 de regionale helseforetakene å rapportere
til Helsedirektoratet fem dager per uke (mandag til fredag) følgende:



antall innlagte pasienter med påvist covid-19
antall innlagte på sykehus med påvist covid-19 som får invasiv respiratorbehandling

Helsedirektoratet
Avdeling spesialisthelsetjenester
Bente Bryhn, tlf.: +4792823841
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no




antall innlagt på intensivenhet med påvist covid-19
totalt antall innlagt på intensivenhet (alle diagnoser)

Skjema som brukes i dag skal fortsatt brukes til innrapporteringen, og alle øvrige rutiner som
har vært fulgt, frister osv. samt definisjoner på variablene, er uforandret.
Dersom utviklingen senere blir slik at det er en rask økning i antall innlagte, vil det kunne blir
aktuelt å gå tilbake til 7 dagers rapportering.
Ved spørsmål kan seniorrådgiver Bente Bryhn bente.bryhn@helsedir.no 92823841 kontaktes.
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