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Covid-19 -To nye indikatorer i daglig rapportering om innlagte på sykehus og justerte 
definisjoner 

 
Helsedirektoratet har gjennom pandemien mottatt daglig rapporter fra RHF-ene om fem 
indikatorer: 

 Antall innlagte på sykehus med positiv covid-19 

 Antall på intensiv med positiv covid-19 

 Antall på invasiv respirator med positiv covid-19 

 Aotalt antall innlagte på intensiv (alle diagnoser)  

 Antall døde covid-19 pasienter sist døgn (0800-0800) 

Vi viser til vårt brev av 11.03.2020, ref. 20/7590-1. Direktoratet har med hjemmel i 
smittevernloven § 2-2- åttende ledd, pålagt RHF-ene denne daglige prevalens-rapporteringen. 
Direktoratet mottar rapporter syv dager i uken, utvalgt statistikk publiseres på 
helsedirektoratet.no og tall tas inn i dagsrapporter med nøkkeltall, og i ukerapporter fra 
direktoratet til HOD. 
 
Bakgrunn for rapporteringen er helsemyndighetenes behov for oppdatert statistikk om status 
og utvikling i sykehusene i pandemien. RHF-ene benytter også rapportene de sender til egen 
rapportering og statistikk. 
 
Oktober 2021 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å samle nasjonale nøkkeltall fra FHI og 
Helsedirektoratet i en felles, daglig rapport til HOD. Direktoratet har etter dette daglig 
oversendt en dagsrapport til HOD med nøkkeltall fra Hdir og FHI, hvorav en del av nøkkeltallene 
er hentet fra RHF-enes daglige rapporter til direktoratet. 
 
To nye indikatorer – antall ø. hjelps-innlagte sist døgn og antall nye innlagte sist døgn med 
covid-19 
Helse- og omsorgsdepartementet ba i begynnelsen av januar 2022 RHF-ene om å rapportere 
daglig på to nye indikatorer: 

• Antall innlagte siste døgn med covid-19 (daglig uttrekk, nytt mål) 

• Antall ø.hj. innleggelser siste døgn (daglig uttrekk, nytt mål) 

Disse kommer i tillegg til de 5 det allerede rapporteres om daglig. Oppdraget ble gitt i et møte.  
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Praktisk gjennomføring  
Direktoratet har etter dette hatt dialog med RHF-ene om praktisk tilrettelegging for 
rapporteringen.  
 
Oppdaterte rapporteringsskjemaer 
Direktoratet har utarbeidet oppdaterte rapporteringsskjemaer, og vi har hatt dialog og 
avklaring om definisjoner, i epost 10.01.22 ble endelige excel-rapporteringsskjemaer oversendt 
kontaktpersoner ved RHF-ene som er ansvarlige for den daglige rapporten.  
 
Daglige rapporter til HOD om nøkkeltall 
Fra og med 11. januar d.å. har RHF-ene rapportert om de to nye indikatorene til 
Helsedirektoratet, og direktoratet har lagt inn nasjonale tall i daglige nøkkeltallsrapporter til 
HOD. 
 
Det er viktig at man så langt det lar seg gjøre har lik tellemåte ved sykehusene, og vi har derfor 
etter dialog med kontaktpersonene for rapporteringen ved RHF-ene kommet frem til nærmere 
definerte indikatorer og tidsrom for innleggelser. 
 
Indikatorene det rapporteres på er: 

• Antall nye innlagte siste døgn med covid-19 (kl. 0000-2400) 

• Antall ø.hj. innleggelser siste døgn (alle diagnoser) (kl. 0000-2400) 

Definisjoner  
Det er i samarbeid med RHF-ene utarbeidet en nærmere definisjon av de to nye indikatorene. 
Vi viser til vår epost 21.01.2022 til kontaktpersoner ved RHF-ene med endelige definisjoner av 
de to nye indikatorene. 
 
Oppdaterte definisjoner av de andre indikatorene 
I forbindelse med etablering av de to nye indikatorene ser vi at det er behov for å justere og 
presisere eksisterende definisjon av antall innlagte pasienter med positiv covid-19 (daglig 
prevalens kl.0800). Endring i definisjon innebærer at det presiseres i definisjonen at pasienter 
innlagt på psykiatriske- og rusavdelinger ikke skal telles med, men at kvinner innlagt på føde- og 
barsel-avdelinger skal telles med. 
 
Konklusjon 
Vedlagt er en oppdaterte definisjon av indikatoren: 
 

 Antall sykehusinnlagte pasienter med påvist covid-19  
 
I tillegg vedlegges definisjonene av følgende indikatorer, som også tidligere er sendt ut til RHF-
ene: 
 

 Definisjon av antall pasienter med invasiv respiratorbehandling med påvist covid-19  

 Definisjon av antall nye innlagte siste døgn med covid-19  

 Definisjon av antall ø. hj. innleggelser siste døgn (alle diagnoser)  
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Følgende indikatorer er ikke tidligere definert nærmere, og vi ser ikke behov for nærmere 
definisjon eller avgrensning av disse:  
- Antall pasienter døde sist døgn (kl. 0800-0800) 

- Antall pasienter med covid-19 innlagt på intensiv 

- Antall pasienter innlagt på intensiv (alle diagnoser) 

Oppfølging 
Vi ber om at informasjon om oppdatert definisjon av indikatoren Antall sykehusinnlagte 
pasienter med påvist covid-19 sendes til alle relevante enheter og ansvarlige for rapportering i 
HF-ene og i sykehusene. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Torunn Janbu e.f. 
avdelingsdirektør 

Bente Bryhn 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
HELSE MIDT-NORGE 
RHF 

           Postboks 464 7501 STJØRDAL 

HELSE NORD RHF            Postboks 1445 8038 BODØ 
Helse Sør-Øst RHF            Postboks 404 2303 HAMAR 
HELSE VEST RHF            Postboks 303 4068 STAVANGER 
 



Alle definisjoner per 04.02.2022 
 
Endringer er markert i rødt. 
 
Definisjon av antall sykehusinnlagte pasienter med påvist covid-19  
Definisjon versjon 2. (Justert 04.02.2022): 
Alle sykehusinnlagte pasienter som er innlagt kl. 0800 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. Kvinner innlagt på føde-barsel- skal telles med. Pasienter innlagt på 

psykiatriske- eller rus-avdelinger skal ikke telles med. 

 
Definisjon av antall pasienter med invasiv respiratorbehandling med påvist covid-19  
Definisjon gjeldende fra 11.03.2020: 

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. 

 

Definisjon av antall nye innlagte siste døgn med covid-19  

Definisjon gjeldende fra 21.01.2022: 

Alle pasienter innlagt på sykehus med innleggelsestidspunkt kl. 0000-2400 sist døgn og med 

laboratoriebekreftet covid-19 skal telles med, uavhengig av alder, kjønn eller hvilken somatisk 

avdeling de er lagt inn 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. 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. Kvinner som 



legges inn på føde-barsel- skal telles med. Pasienter innlagt på psykiatriske- eller rus-avdelinger skal 

ikke telles med.  

 

Definisjon av antall ø. hj. innleggelser siste døgn (alle diagnoser)  

Definisjon gjeldende fra 21.01.2022: 

Alle ø. hjelps-pasienter innlagt på sykehus med innleggelsestidspunkt kl. 0000-2400 sist døgn skal 

telles med, uavhengig av diagnose (inkludert covid-19), alder og kjønn, og uavhengig av hvilke 

somatiske avdelinger de legges inn på. Gravide ø—hjelpspasienter skal telles med. Pasienter innlagt 

på psykiatriske- eller rus-avdelinger skal ikke telles med.  

 


