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Krav om innrapportering til Helsedirektoratet ifm. covid-19 epidemien
Bakgrunn
I forbindelse med den pågående covid-19 epidemien har Helsedirektoratet behov for å få en løpende
nasjonal oversikt over kapasitetssituasjonen ved sykehusene. Opplysningene skal brukes som
beslutningsgrunnlag for å vurdere nasjonale tiltak for å begrense skadevirkningene av epidemien.
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.

Hvem skal rapportere
De regionale helseforetakene samt Diakonhjemmet sykehus, Haraldsplass Diakonale sykehus og
Lovisenberg sykehus skal rapportere til Helsedirektoratet. Hver av disse enhetene skal daglig fylle inn
opplysninger for sine sykehus i vedlegg 1 og oversende opplysningene til direktoratet.
Helsedirektoratet ber også de regionale helseforetakene foreta en vurdering av om andre sykehus enn
de som er oppført i tabellen vil kunne brukes til å behandle pasienter med covid-19 ved en eventuell
fremtidig situasjon, dersom et stort antall pasienter har behov for sykehusbehandling. Dersom det er
tilfelle, ønsker direktoratet å få tilsendt opplysninger om hvilke sykehus dette gjelder innen 13. mars
2020.

Hva skal rapporteres
Helsedirektoratet pålegger med dette de regionale helseforetakene samt Diakonhjemmet sykehus,
Haraldsplass Diakonale sykehus og Lovisenberg sykehus å rapportere følgende opplysninger daglig:
Oversikt over covid-19 pasienter faktisk innlagt i sykehus (daglig prevalens-registrering)
- Antall sykehusinnlagte pasienter med påvist covid-19 (definert i vedlegg 2)
- Antall pasienter med invasiv respiratorbehandling med påvist covid-19 (definert i vedlegg 3)

Når skal det rapporteres
Det skal rapporteres fra og med torsdag 12. mars 2020. Opplysningene angitt over skal innhentes daglig
(alle dager inkludert helg, høytids og helligdager) ut fra hvor mange pasienter som fyller kriteriene
klokken 08:00. Frist for rapportering er samme dag opplysningene hentes inn, innen klokken 12:00.
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Hvordan skal det rapporteres
De regionale helseforetakene samt Diakonhjemmet sykehus, Haraldsplass Diakonale sykehus og
Lovisenberg sykehus skal rapportere til Helsedirektoratet ved å daglig sende inn opplysninger for sine
sykehus i vedlegg 1.
Følgende e-post skal foreløpig benyttes til innrapportering av opplysningene:
SykehusResursRap@helsedir.no

Spørsmål knyttet til innrapporteringen
Eventuelle spørsmål om innrapporteringen kan sendes til SykehusResursRap@helsedir.no

Opprettelse av kontaktperson for innrapportering for hvert sykehus
Helsedirektoratet ber de fire regionale helseforetakene, samt Diakonhjemmet sykehus, Haraldsplass
Diakonale sykehus og Lovisenberg sykehus om å opprette en kontaktperson som kan kontaktes av
direktoratet ved spørsmål om innrapporteringen. Navn og kontaktinformasjon sendes til
SykehusResursRap@helsedir.no
Dette brevet sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) og til Diakonhjemmet sykehus,
Haraldsplass Diakonale sykehus og Lovisenberg sykehus.
Vi har i denne situasjonen laget et enkelt system for innrapportering for å raskt kunne få en oversikt. Vi
har lagt vekt på at registreringen skal kreve minst mulig arbeid og kunne gjøres av personale som ikke
arbeider med å behandle kritisk syke. Vi har bevisst valgt å bruke enkle definisjoner av de variablene vi
skal innhente fordi dette skal være enklest mulig å få gjennomført i praksis.

Vedlegg:
Vedlegg 1: Rapporteringsskjema
Vedlegg 2: Definisjon av antall sykehusinnlagte pasienter med påvist covid-19
Vedlegg 3: Definisjon av antall pasienter med invasiv respiratorbehandling med påvist covid-19
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Vedlegg 1: Rapporteringsskjema
Dato for registrering : __________
Hver region samt Diakonhjemmet, Lovisenberg og Haraldsplass sykehus fyller inn hver dag
Antall covid-19 totalt
innlagt på sykehuset*
Helse Midt-Norge RHF
Helse Møre og Romsdal
Kristiansund sjukehus
Molde sjukehus
Volda sjukehus
Ålesund sjukehus
Helse Nord-Trøndelag
Sykehuset Levanger
Sykehuset Namsos
St. Olavs hospital
St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus
St. Olavs hospital, Røros sykehus
St. Olavs hospital
Helse Nord RHF
Finnmarkssykehuset HF
Hammerfest Somatikk
Kirkenes Somatikk
Helgelandssykehuset HF
Mo i Rana
Mosjøen
Sandnessjøen
Nordlandssykehuset HF
Somatikk og røntgen, Bodø
Somatikk og røntgen, Gravdal (Lofoten)
Somatikk og røntgen, Stokmarknes
(Vesterålen)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN, Harstad Sykehus (+ radiologi)
UNN, Narvik Sykehus (+ radiologi)
UNN, Tromsø Universitetssykehus (+
radiologi)
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Antall med invasiv
respiratorbehandling**

Antall covid-19 totalt
innlagt på sykehuset*
Helse Sør-Øst RHF
Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus
Akershus universitetssykehus, Kongsvinger
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus, Aker
Oslo universitetssykehus,
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold HF, Somatikk, Larvik
Sykehuset i Vestfold HF, Somatikk,
Tønsberg
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet, Elverum
Sykehuset Innlandet, Gjøvik
Sykehuset Innlandet, Hamar
Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Sykehuset Innlandet, Tynset
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark, Kragerø
Sykehuset Telemark, Notodden
Sykehuset Telemark, Porsgrunn
Sykehuset Telemark, Rjukan
Sykehuset Telemark, Skien
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold, Kalnes
Sykehuset Østfold, Moss
Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus, Arendal
Sørlandet sykehus, Flekkefjord
Sørlandet sykehus, Kristiansand
Vestre Viken HF
Vestre Viken, Bærum sykehus
Vestre Viken, Drammen sykehus
Vestre Viken, Kongsberg sykehus
Vestre Viken, Ringerike sykehus
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Antall med invasiv
respiratorbehandling**

Antall covid-19 totalt
innlagt på sykehuset*
Helse Vest RHF
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssykehus (+
radiologisk avd. Haukeland)
Voss sjukehus (+ laboratorie og røntgen
Voss)
Helse Fonna HF
Haugesund sjukehus
Odda sjukehus
Stord sjukehus

Helse Førde HF
Førde Sentralsjukehus
Lærdal sjukehus
Nordfjord sjukehus
Helse Stavanger HF
Stavanger Universitetssykehus
Andre sykehus
Diakonhjemmet Sykehus, Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen
* For definisjon av variabelen se vedlegg 2
** For definisjon av variabelen se vedlegg 3
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Antall med invasiv
respiratorbehandling**

Vedlegg 2: Definisjon av antall sykehusinnlagte pasienter med påvist covid-19
Alle sykehusinnlagte pasienter skal telle med uavhengig av alder, kjønn, varighet av
sykehusinnleggelse og hvilken avdeling på sykehuset de er innlagt på. Laboratoriebekreftede tilfeller
(uavhengig av laboratorium, testmetode og tidspunkt for prøvetaking) skal telle med i beregningen. I
tilfeller der det er klinisk mistanke skal disse ikke telle med før sykdommen blir laboratorie-bekreftet.
Pasienter som er innlagt over flere dager skal telles som en inneliggende hver dag da vi teller
punktprevalens og ikke insidens. Også pasienter som fikk påvist covid-19 før innleggelse på sykehus
og pasienter som legges inn for andre sykdommer eller skader enn covid-19 skal telles med hvis de
vurderes som smittefarlige for andre. Pasienter som tidligere har gjennomgått covid 19 og etterpå er
innlagt for noe annet skal telle med dersom de fortsatt vurderes som smittefarlige for andre.

Vedlegg 3: Definisjon av antall pasienter med invasiv respiratorbehandling med påvist
covid-19
En pasient skal regnes med dersom vedkommende er intubert eller trakeotomert uavhengig av
alder, kjønn, årsak og varighet av invasiv respiratorhandling og hvor på sykehuset pasienten ligger.
Laboratoriebekreftede tilfeller (uavhengig av laboratorium, testmetode og tidspunkt for prøvetaking)
skal telle med i beregningen. I tilfeller der det er klinisk mistanke skal disse ikke telle med før
sykdommen blir laboratorie-bekreftet. Pasienter som er innlagt over flere dager skal telles som en
inneliggende hver dag da vi teller punktprevalens og ikke insidens. Også pasienter som fikk påvist
covid-19 før innleggelse på sykehus og pasienter som legges inn for andre sykdommer eller skader
enn covid-19 skal telles med hvis de vurderes som smittefarlige for andre. Pasienter som tidligere har
gjennomgått covid 19 og etterpå er innlagt for noe annet skal telle med dersom de fortsatt vurderes
som smittefarlige for andre.
Pasienter som får non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) via maske, dvs. CPAP (continuous positive
airway pressure ) eller BIPAP (bi-level positive airway pressure), skal ikke regnes med selv om de har
påvist covid-19. Pasienter som behandles med high flow oksygenbehandling skal ikke regnes med
selv om de har påvist covid-19.

