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Rapportering i helgene fra og med lørdag 11. desember - rapportering om antall pasienter
innlagt på sykehus med covid-19
Helsedirektoratet påla de regionale helseforetakene den 11. mars 2020 å rapportere daglig
antall innlagte på sykehus med påvist covid-19 og antall innlagte på sykehus med påvist covid19 som får invasiv respiratorbehandling.
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).
Rapporteringshyppigheten har variert gjennom pandemien, basert på omfang av innlagte og
smittesituasjonen i samfunnet:
I perioden 12. mars til 4. juni 2020 ble tall rapportert syv dager i uken, jfr. brev av 11.03.20, ref.
20/7590-1.
I perioden 5. juni til 26. oktober 2020 ble tall rapportert fem dager i uken, mandag til fredag, jfr.
brev av 04.06.2020 ref. 20/7590-705.
Fra 31. oktober 2020 rapporterte RHF-ene syv dager i uken, jfr. brev av 27.10.2020, ref.
20/7590-1413.
Fra og med 5. juni 2021 ble rapporteringshyppighet endret til 5 dager i uken, jf. brev av
07.06.2021, ref. 20/7590-2941.
Utviklingen når det gjelder antall smittede i Norge, og dermed også antall innlagte med påvist
covid-19 har nå vært økende over en lengre periode. Det er i dag 314 innlagte ved norske
sykehus og 108 av disse får intensivbehandling. De siste ukene har også antall smittede hatt en
sterk økning og det forventes fortsatt økning i antall smittede og innlagte på sykehus.
På bakgrunn av dette har Helse- og omsorgsdepartementet bedt de regionale helseforetakene
om å rapportere også i helgene. Vi viser til møte mellom RHF-ene, Helse- og
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet i dag.
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Helsedirektoratet ser det som nødvendig med daglig rapportering fremover, 7 dager per uke,
om antall innlagt på sykehus og øvrige variabler. Fra og med 11. desember endres rapportering
fra RHF-ene til Helsedirektoratet til syv dager per uke. Helsedirektoratet sammenstiller og
publiserer tallene, og sender sammenstilt dagsrapport til HOD 7 dager per uke fra 11.12.21.
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.
Helsedirektoratet publiserer som før utvalgt statistikk på helsedirektoratet.no om innlagte på
sykehus, og statistikkvisningene oppdateres daglig kl. 1300.
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