














De anslår at den diagnostiserte andelen av totalt antall smittede utgjør 56 % og at 373.000 personer 

(95% Cl 323.000- 429.000) personer i landet har vært smittet med covid-19. 

FHls prediksjoner i rapporten bygger på en forutsetning av at ingen intervensjoner endres og at 

befolkningens atferd og mobilitet ikke endrer seg. 

Kurvene under viser en dramatisk utvikling. I slutten av november er estimatet 478 innlagte (95% Cl 

154-1145) og 50 pasienter på respirator (95% Cl 20-103).
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Flere sykehus melder at de allerede har tatt ned elektiv virksomhet. Hvis smittetrenden ikke snur, 

vurderer Helsedirektoratet at det er høy risiko for at helse- og omsorgstjenesten overbelastes innen 

kort tid. 

Som nevnt over viser FHls prediksjoner at den diagnostiserte andelen av totalt antall smittede utgjør 

56 %. Økt bruk av hurtigtester gjør at vi har dårligere oversikt over antall smittede enn før. Det er 

dermed betydelig skjult smittespredning i deler av Norge. Det gjør det krevende å målrette tiltak. 

Situasjonen er alvorlig. Det er derfor viktig at tiltakspakkene som innføres nå er tilstrekkelige. Dersom 

de ikke er det, vil det om kort tid måtte innføres enda mer inngripende tiltak. 
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