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Her kommer forklarende tekst til evt. kopimottaker(e) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Helseforetakene anmodes om å iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet 

Det vises til pågående utbrudd av Corona virus og forventet økning av innleggelse av pasienter 
med covid19 i helseforetakene.  
 
Ut fra hva som er kjent i andre land bes helseforetakene om å forberede seg på en situasjon der 
antallet pasienter i helseforetakene kan øke betydelig. Helseforetakene må også være 
forberedt på å kunne håndtere mange pasienter som har behov for intensivbehandling.  
 
Det bes derfor om at helseforetakene iverksetter sine beredskapsplaner slik at nødvendig 
kapasitet kan frigjøres for å behandle pasienter som etter en helhetlig vurdering er de som vil 
kunne tilbys helsehjelp i en mulig situasjon med begrenset kapasitet i helseforetakene. 
Prioritering av pasienter som vil motta helsehjelp vil følge generelle prinsipper for prioritering 
slik Stortinget har vedtatt. Helsedirektoratet vil komme nærmere tilbake til mer detaljert 
veiledning om prioriteringer i helsetjenesten i denne situasjonen.  
 
Helseforetakene bes nå om å kartlegge og iverksette tiltak for pasienter der en utsettelse av 
planlagt helsehjelp vil ha liten eller svært begrenset negativ konsekvens, samt å legge konkrete 
planer for hvilke pasienter som må utsettes dersom antall innleggelser med alvorlig syke øker. 
("reverse triage"). Dette kan eksempelvis være utsettelse av planlagte behandlinger, samt 
særskilt å vurdere om enkelte planlagte kirurgiske inngrep som kan belaste intensivkapasiteten 
kan utsettes.  
 
Helseforetakene bes også i samarbeid med tillitsvalgte og helsepersonell om å iverksette 
undervisnings- og opplæringstiltak for å gjøre helsepersonell i stand å yte forsvarlig helsehjelp  
med tilpassede oppgaver som er utenfor deres kjernekompetanse.   
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