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Krav om rapportering av kapasitet til å hjelpe i forbindelse med covid-19 pandemien 

Bakgrunn  
Helsedirektoratet har nasjonalt koordinerende ansvar for håndteringen av covid-19 pandemien 
i Norge. Direktoratet skal i den forbindelse kartlegge hvordan virksomheter utenfor den 
offentlige helsetjenesten kan bidra til sengeplasser, utstyr og/eller personell i den nasjonale 
håndteringen av pandemien i helsetjenesten. 
 
Rettslig grunnlag 
I henhold til smittevernloven1 § 2-2 siste ledd, kan Helsedirektoratet når det er nødvendig for 
iverksetting av tiltak eller for oversikt og kontroll i forbindelse med smittsomme sykdommer, 
kreve opplysninger fra offentlige kilder eller privat helse- og omsorgstjeneste uten hinder av 
lovbestemt taushetsplikt. Bestemmelsen dekker både utlevering av opplysninger for 
iverksetting av bestemte tiltak og for generell oversikt og kontroll.  
Helsedirektoratet kan i en smittesituasjon behandle opplysninger som er samlet inn etter 
denne bestemmelsen i samsvar med helseberedskapsloven § 2-4.  
 
Hvem skal rapportere  
Direktoratet har gjort en vurdering av virksomheter som kan tenkes å kunne bidra inn for å øke 
den nasjonale kapasiteten, og denne henvendelsen retter seg mot mange ulike virksomheter 
som potensielt kan bidra inn i en eller flere av kategoriene sengeplasser, utstyr og/eller 
personell. Vi ber derfor hver mottaker av dette brevet om å rapportere inn på vegne av sin 
virksomhet. Dersom virksomheten er lokalisert til flere steder ber vi om å få opplysninger fra 
hver enhet separat.  
 
Hva skal rapporteres 
Informasjon om hvilke opplysninger som skal rapporteres fremgår av tabellene under. For hver 
opplysning er det angitt kategori med medfølgende tekst om hvordan hver kategori skal tolkes 
og telles. Det er ikke nødvendig med eksakte tall for hver opplysning. Det er tilstrekkelig med et 
anslag på hva som er tilgjengelig per dags dato. Vi er kjent med at mange av 
rapporteringspunktene ikke vil være aktuelle for alle mottakere av brevet, men ønsker en 

                                                      
1 LOV-1994-08-05-55 Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
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standard rapportering fra alle for å effektivisere vår håndtering av de innhentede 
opplysningene. Dersom virksomheten har andre ressurser enn det som kreves innrapportert 
kan dette meldes i fritekst når ønskede opplysninger rapporteres inn.  
 
Når skal det rapporteres 
Frist for denne rapporteringen til direktoratet settes til 20. mars 2020 klokken 12:00.  
 
Hvordan skal det rapporteres 
Hver virksomhet legger opplysninger direkte inn i vedlagte Excel-fil. Vi ber om at alle 
opplysningene på antall angis som numeriske tall og ikke i tekst (dvs. skriv 6 i stedet for seks). 
Hvis tallet er null ønsker vi at det rapporteres som 0 (tallet null), hvis opplysningen mangler 
ønsker vi at feltet står åpent (uten tall eller tekst). Virksomhetene skal rapportere på de 
ressursene som faktisk er tilgjengelig på tidspunktet for rapportering uten hensyn til senere 
tilgang eller forbruk. Ved behov kan man sette inn kommentarer til opplysningene i Excel-filen.  
Vi ber om at hver virksomhet rapporterer inn ved å sende en utfylt Excel-fil til følgende e-post 
adresse i Helsedirektoratet: HelseressursHdirRapport@helsedir.no 
 
Opprettelse av kontaktperson for innrapportering for hver virksomhet 
Direktoratet ber om at hver virksomhet oppretter en kontaktperson som kan kontaktes for 
spørsmål om innrapporteringen. Navn, telefon-nummer og e-post-adresse til denne personen 
skal legges inn på oppsatt plass i Excel-filen.   
 
Spørsmål knyttet til innrapporteringen 
Eventuelle spørsmål om innrapporteringen kan sendes til:  
HelseressursHdirRapport@helsedir.no 
 
Videre håndtering  
I første omgang ber vi om at om at opplysningene innrapporteres. Dersom det blir aktuelt å 
benytte lokaler, utstyr og personell i forbindelse med pandemien, vil det inngås konkrete 
avtaler om dette. 
 
Oversikt over opplysninger som skal innrapporteres 
Nedenfor er en oversikt over opplysninger som skal innrapporteres.  
 
Sengeplasser  

Type sengeplass 

Sengeplass tilsvarende en båre på et legekontor  
Definisjon: Seng eller båre uten utstyr til overvåkning eller behandling 
Oppgi antall sengeplasser  

Sengeplass tilsvarende en seng på sengepost på sykehus  
Definisjon: Seng uten utstyr til overvåkning, men med utstyr til behandling 
Oppgi antall sengeplasser 

Sengeplass tilsvarende en overvåkningsseng på sykehus             
Definisjon: Seng med utstyr til overvåkning og utstyr til behandling  
Oppgi antall sengeplasser  
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Infrastruktur  

Type utstyr  

Pasientrom  
Definisjon: Rom som kan benyttes til å legge syke pasienter  
Oppgi antall rom  

Vegguttak for oksygen  
Definisjon: Steder med sentralgassanlegg med oksygenuttak i veggen  
Oppgi antall oksygenuttak  

Vegguttak for medisinsk luft  
Definisjon: Steder med sentralgassanlegg med luftuttak i veggen  
Oppgi antall luftuttak  

Basalt overvåkningsutstyr  
Definisjon: Transportabelt utstyr tilsvarende håndholdt pulsoksymeter 
Oppgi antall transportable pulsoksymetre 

Avansert  overvåkningsutstyr 
Definisjon: Utstyr med mulighet for måling av puls, blodtrykk og SaO2 
Oppgi antall avanserte overvåkningsmoduler (fast + transportabel) 

Pasientseng  
Definisjon: Seng som tilsvarer en sykeseng på sykehus  
Oppgi antall senger 

Pasientbåre  
Definisjon: Båre som tilsvarer forsvarets standard  
Oppgi antall bårer 

Assistansebord  
Definisjon: Bord som kan benyttes til steril oppdekking av utstyr  
Oppgi antall assistansebord  

Defibrillator  
Definisjon: Defibrillator uansett type  
Oppgi antall defibrillatorer 

Transportable oksygenkolber  
Definisjon: Oksygenkolber til medisinsk bruk, uansett størrelse  
Oppgi antall oksygenkolber   

Respiratorer  
Definisjon: Respiratorer som er beregnet for langtidsbruk (>24 timer) 
Oppgi antall respiratorer    

Transport-respirator  
Definisjon: Respiratorer som er beregnet for korttidsbruk (<24 timer) 
Oppgi antall transport-respiratorer    

BIPAP-maskiner  
Definisjon: Bi-level Positive Airway Pressure (BIPAP) maskiner   
Oppgi antall BIPAP-maskiner 

CPAP-maskiner  
Definisjon: Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) maskiner    
Oppgi antall CPAP-maskiner 
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Infrastruktur  

Type utstyr  

Anestesiapparat  
Definisjon: Apparat til å gi pasienter narkose (uansett type)  
Oppgi antall anestesiapparater 

Fuktefilter til respirator  
Definisjon: Heat and moisture exchanger (HME) filter 
Oppgi antall HME-filtre 

Blodgassmaskin  
Definisjon: Maskin til bed-side analyse av blodgasser  
Oppi antall blodgass-maskiner  

Blodgass-sprøyter  
Definisjon: Sprøyter til taking av blodgass  
Oppgi totalt antall blodgass-sprøyter  

Røngten-apparat til røntgen thorax  
Definisjon: Transportabelt apparat egnet til å ta røntgen thorax 
Oppgi antall røntgen-apparat 

UL-apparat egnet til kardiovaskulært bruk  
Definisjon: UL-apparat egnet til kardiovaskulært bruk  
Oppgi antall UL-apparatet 

Bronkoskop 
Definisjon: Apparat egnet til bronkoskopi  
Oppgi antall bronkoskoper  

 
Luftveisutstyr  

Type utstyr  

Orotrakealtuber  
Definisjon: Tuber beregnet til orotrakeal intubasjon  
Oppgi antall tuber  

Laryngoskop 
Definisjon: Apparat egnet til laryngoskopi (vanlig og video) 
Oppgi antall laryngoskoper (vanlig + video) 

BIPAP-masker   
Definisjon: Munn, nese eller heldekkende ansiktsmaske til BIPAP  
Oppgi totalt antall heldekkende masker (munn + nese+ ansikt) 

Åpne oksygenmasker  
Definisjon: Masker til oksygenbehandling (med eller uten reservoir)   
Oppgi totalt antall åpne masker (med reservoir + uten reservoir) 

Ventilasjonsbag  
Definisjon: Ventilasjonsbag (tilsvarende Lærdal)  
Oppgi antall komplette bager   
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Utstyr til intravenøs behandling  

Type utstyr  

Intravenøse væsker  
Definisjon: Intravenøse væsker uavhengig av produsent og type  
Oppgi antall liter tilgjengelig  

Perifere venekanyler (Venefloner)  
Definisjon: Venekanyler uavhengig av produsent og type  
Oppgi totalt antall perifere venekanyler (PVKer) 

Arteriekraner  
Definisjon: Arteriekraner uavhengig av produsent og type 
Oppgi totalt antall arteriekraner  

Sentralvenøst kateter (CVK) 
Definisjon: Sentralt venekateter uavhengig av produsent og type 
Oppgi totalt antall sentralvenøse katetre (CVKer) 

Sterile sprøyter  
Definisjon: Sterile sprøyter uavhengig av produsent og type 
Oppgi totalt antall sentralvenøse katetre (CVKer) 

Sprøytespisser  
Definisjon: Sprøytespisser uavhengig av produsent og type 
Oppgi totalt antall sprøytespisser 

Infusjonssett  
Definisjon: Infusjonssett uavhengig av produsent og type 
Oppgi totalt antall infusjonssett 

Rack (stativ) til infusjonspumper  
Definisjon: Rack (stativ) til infusjonspumper  
Oppgi antall rack (stativ) til infusjonspumper 

Infusjonsstativ  
Definisjon: Infusjonsstativ uavhengig av produsent og type 
Oppgi totalt antall infusjonsstativ  

Overtrykksmansjett  
Definisjon: Overtrykksmansjetter uavhengig av produsent og type 
Oppgi totalt antall overtrykksmansjetter  

Steril tape til dekking av perifer venekanyle  
Definisjon: Ferdige sterile dekninger til perifere venekanyler  
Oppgi antall steril tape til dekking av perifer venekanyle 

Overtrykks-mansjett til arteriekran og CVK  
Definisjon: Overtrykks-mansjetter beregnet til arteriekran/CVK  
Oppgi antall overtrykks-mansjett til arteriekran og CVK 

Slangesett til overtrykksett for arteriekran og CVK  
Definisjon: Slangesett som tåler overtrykk for arteriekran og CVK 
Oppgi antall slangesett til overtrykksett for arteriekran og CVK  
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Smittevernutstyr  

Type smittevernutstyr  

Åndedrettsvern for dråpesmitte 
Definisjon: Kirurgisk munnbind (type II eller IIR åndedrettsvern) 
Oppgi antall åndedrettsvern for dråpesmitte 

Åndedrettsvern for luftsmitte  
Definisjon: Åndedrettsvern for luftsmitte (type FFP3 eller FFP2)  
Oppgi antall åndedrettsvern for luftsmitte 

Sterile hansker  
Definisjon: Sterile hansker uavhengig av størrelse eller produsent  
Oppgi antall sterile hansker  

Sterile oppdekkingsduker  
Definisjon: Sterile duker uavhengig av størrelse og produsent 
Oppgi antall sterile oppdekkingsduker  

Sterile frakker (antall) 
Definisjon: Sterile frakker uavhengig av størrelse og produsent   
Oppgi antall sterile frakker  

Usteril frakk med lange ermer  
Definisjon: Usterile frakker uavhengig av størrelse og produsent   
Oppgi antall usterile frakker 

Usterile hansker  
Definisjon: Usterile hansker uavhengig av størrelse eller produsent  
Oppgi antall usterile hansker 

Øyebeskyttelse  
Definisjon: Øyebeskyttelse i form av beskyttelsesbriller eller visir  
Oppgi antall øyebeskyttelser  

 
Testmateriell  

Type testmateriell   

Testpinner til virusdiagnostikk  
Definisjon: Testpinne beregnet for testing av covid-19  
Oppgi antall testpinner 

Transportmedium til virusdiagnostikk  
Definisjon: Transportmedium egnet til sending av covid-19 prøver   
Oppgi antall transportmedier  
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Personell   

Type personell   

Helsesekretær  
Definisjon: Person med godkjent helsefaglig utdannelse  
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt  

Sykepleier 
Definisjon: Person med godkjent helsefaglig utdannelse  
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt 

Anestesisykepleier 
Definisjon: Person med godkjent helsefaglig utdannelse  
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt 

Intensivsykepleier  
Definisjon: Person med godkjent helsefaglig utdannelse  
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt 

Anestesilege 
Definisjon: Person med godkjent helsefaglig utdannelse  
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt 

Leger med andre spesialiteter enn anestesi 
Definisjon: Person med godkjent helsefaglig utdannelse  
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt 

Fysioterapeut 
Definisjon: Person med godkjent helsefaglig utdannelse  
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt 

Radiograf 
Definisjon: Person med godkjent helsefaglig utdannelse  
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt 

Radiolog  
Definisjon: Person med godkjent helsefaglig utdannelse  
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt 

Bioingeniør  
Definisjon: Person med godkjent helsefaglig utdannelse  
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt 

Medisinsk teknisk personale  
Definisjon: Person som arbeider med medisinsk teknisk utstyr   
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt 

Portør  
Definisjon: Person med arbeider som portør  
Oppgi antall årsverk virksomheten har totalt 
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Medikamenter 

Type medikamenter   

Intravenøse sedasjonsmidler  
Definisjon: Gjelder medikamenter som kan klassifiseres som barbiturater (f.eks. tiopental), 
propofol og/eller benzodiazepiner (f.eks. midazolam) til intavenøst bruk   
Oppgi tallet 1 hvis virksomheten har dette og 2 hvis ikke   

Intravenøse opiater  
Definisjon: Gjelder medikamentene fentanyl, alfentanil, 
Remifentanil og/eller ketamin til intravenøst bruk    
Oppgi tallet 1 hvis virksomheten har dette og 2 hvis ikke   

Intravenøse antibiotika  
Definisjon: Gjelder alle typer antibiotika (listen er lang og blir ikke gjengitt her) til intravenøst 
bruk    
Oppgi tallet 1 hvis virksomheten har dette og 2 hvis ikke   

Intravenøse vasopressorer og inotrope midler  
Definisjon: Gjelder vasopressorer og inotrope midler  
 (noradrenalin, adrenalin, dopamin, doputamin og/eller vasopressin) til intravenøst bruk    
Oppgi tallet 1 hvis virksomheten har dette og 2 hvis ikke   

 
 

Vedlegg: Excel-fil for innrapportering av opplysninger 
 

  
 
Vennlig hilsen 
 
Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 
direktør 

Torunn Janbu 
avdelingsdirektør 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
Aleris Helse AS            Fredrik Stangs gate 

11-13 
0264 OSLO 

Hærens 
operasjonsstøtteavdeling 
Oslo/Sessvoll 

           Postmottak 2617 Lillehammer 

aleris                                  
Aleris Bodø                                  
Aleris Colosseum 
Stavanger 

                                 

Aleris Frogner                                   
Aleris 
Rosenborgklinikken 

                                 

Aleris Røntgen Bodø                                  
Aleris Røntgen Ålesund                                   
Aleris Sykehus Tromsø                                  
Aleris Trondheim                                   
Anicura                                  
Betania Malvik                       7563 MALVIK 
Betanien Hospital                                  
Betanien sykehus, 
somatikk 

                                 

Clinique Bellevue                                  
Colosseum Faust AS                                  
Colosseum Mann                                  
Colosseumklinikken 
medisinske senter 

                                 

Evidensia                                  
Faust Medisinske Senter                                  
Forsvarets sanitet                                   
FRELSESARMEEN            Postboks 6866 St 

Olavs Plass 
0130 OSLO 

HAUGESUND 
SANITETSFORENINGS 
REVMATISMESYKEHUS 
AS 

           Postboks 2175 5504 HAUGESUND 

Ibsensykehuset 
Porsgrunn 

                                 

IFOCUS ØYEKLINIKK AS 
(1) 

           Postboks 27 5501 HAUGESUND 

Incognito Klinikk                                   
LHL-KLINIKKENE AS            Postboks 8766 

Youngstorget 
0028 OSLO 

LHL-klinikkene 
Trondheim  

                                 

LHL-sykehuset 
Gardermoen 
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Martina Hansens 
Hospital 

           Dønskiveien 8 1346 Gjettum 

Medi 3 Ringvoll 
Klinikken, Hobøl 

                                 

Medi 3 Ringvoll 
Klinikken, Oslo 

                                 

Medi 3 Ålesund                                  
Mjøskirurgene lege- og 
spesialistsenter AS 

           Tordenskjoldsgate 
13-15 

2821 GJØVIK 

NORSK FOLKEHJELP 
OSLO 

           Ormsundveien 16 0198 OSLO 

Privathospitalet Fana 
Medisinske senter 

                                 

Privatklinikken i Skien                                  
Privatsykehuset 
Haugesund 

Turid Staveland 
Nygaard 

           5527 HAUGESUND 

Revmatismesykehuset 
Lillehammer (N.K.S 
Kløverinstitusjon) 

                                 

Ringerike 
spesialistsenter 

                                 

røde kors                                  
Sarpsborg 
Spesialistsenter AS 

                                 

Signo Conrad Svenden 
senter  

                                 

Sivilforsvaret            Postboks 2014 3103 TØNSBERG 
Stamina Helse Tromsø + 
avd Bodø  

                                 

Stamina Ringerike 
rehabilitering  

                                 

tannlegeforeningen                                   
tannlegehøyskolen                                  
Trasopklinikken                                   
Unicare Helse AS            Pilestredet 56 0167 OSLO 
Unicare Helsefort og 
Røros  

                                 

Unilabs Norge AS            Peder Claussøns gate 
2 

0165 OSLO 

Veterinærforeningen                                   
Veternærhøyskolen                                  
volvat                                   
VOLVAT MEDISINSKE 
SENTER AS 

           Postboks 5280 
Majorstua 

0303 OSLO 
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