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DEL 1 Helsetjenesten og C-19

DEL 2 Helseberedskapen og Ukraina



Status i kommunene (Kommunenes rapportering til Hdir via statsforvalter (SF))

• Tilgang til personell og kritisk kompetanse er noe bedret og er nå utfordrende i 52 % av 

rapporterende kommuner og god i 48 %

• Sykefravær rammer fremdeles særlig helse- og omsorgstjenestene og oppvekst.



Flyt i kommunenes rapportering

Uke 8, 9, 

10 til 11 

(315)
Kritisk til kritisk 1

Kritisk til utfordrende 2

Kritisk til god 0

Utfordrende til kritisk 1

Utfordrende til 

utfordrende

146

Utfordrende til god 40

God til kritisk 0

God til utfordrende 14

God til god 111

• Figuren viser endring i rapportering om tilgang til personell og kritisk kompetanse fra ukene 8, 9 og 10 til uke 11.

• De fleste kommunene rapporterer samme situasjon som forrige uke, men 14 kommuner har endret status fra god 

til utfordrende og 40 kommuner har gått fra utfordrende til god. 

• En kommuner rapporterte kritisk i uke 10 og 11



Kapasitet i tjenestene 

4

Antall covid-19-pasienter i kommunale institusjoner: 1650

(sykehjem, akutte døgnplasser, omsorgsbolig med heldøgns omsorg)

• Økt antall kommuner rapporterer god kapasitet i 

fastlegeordningen – færre rapporterer utfordrende

• Økt antall med god kapasitet i institusjoner og 

hjemmetjeneste, men fortsatt under halvparten. 0
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Øvre figur

• Nedgang på 16 % i nye sykemeldinger fra forrige uke (fra 58 839 

til 49 440). Nedgangen skyldes neste utelukkende færre 

koronarelaterte sykemeldinger 

• 56 % høyere nå sammenliknet med samme uke i 2019

Nedre figur

• 45 % av alle nye sykemeldinger var Covid-19 relatert i uke 10.

• Nedgang på 28 % i antall nye covid-19 relaterte

sykemeldinger fra uke 9 til uke 10 (31 315 til 22 426), men 

indikerer samtidig at dette sykefraværet vil holde seg høyt en 

tid framover

Nye sykemeldinger* - uke 10

5

Totalt antall nye sykmeldte

*Datakilde er Navs elektroniske mottakssystem for sykmeldinger

Andel av nye sykmeldte med covid-

19 relaterte diagnoser



Antall innlagte med Covid-19*

Helsedirektoratet 6

*Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Status per 17. mars 2022

Fra 29.11.2021 – 17.03.2022  



Totalt antall pasienter innlagt på sykehus*

Helsedirektoratet *Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Covid-19 pasienter utgjorde 16. mars 5,5 % av alle pasienter innlagt på somatiske døgnopphold.

Fra 29.11.2021 – 16.03.2022  



Helsedirektoratet 8

Status intensivpasienter*

Per 16. mars utgjorde covid-19 pasientene 20,1 % av alle intensivpasienter

*Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Status per 16. mars 2022

Figuren mangler opplysninger fra dager hvor det ikke er rapportert i helgene



DEL 2  Ukraina



Helsetjenester 
til flyktninger

• Nasjonal veileder om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og 
familiegjenforente oppdateres fortløpende

• Kommunene er lovpålagt å tilby helsetjenester til alle flyktninger 
uavhengig av finansiering

• Tidlig helsekartlegging skal skje i ankomstfasen og helseundersøkelse ved 
tre måneder

• Kommunene legger til rette for et standardisert helsetilbud til alle gravide, 
barn og unge 0-20 år i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkl. 
Barnevaksinasjonsprogrammet (fhi.no).

• Det er initiert samarbeid med NKVTS og RVTSene for å ivareta tjenestenes 
kompetansebehov i psykososial oppfølging og beredskap

• Den viktigste rettighetsinformasjonen er oversatt på helsenorge.no til 
ukrainsk, russisk og engelsk, oversetter mer løpende

• Til kommunehelsetjenesten går informasjons-e-poster på torsdager i 
beredskapskanalen via statsforvalterne.



Helsedirektoratet 11

Flyktningkapasiteten i kommunene

Kommunene startet rapportering på spørsmål knyttet til kapasitet 

på tjenester til flyktninger i rapporteringen til Helsedirektoratet 14. 

mars. 

Fra 1. mars 2022 har kommunene rapportert at det er registrert 2253 
flyktninger fra Ukraina. 71 kommuner har rapportert om at de har 
registrert flyktninger.

Uke 11 

(310)

Tilfredsstillende 218

Utfordrende 86

Kritisk 6

Hvordan er kommunens tilbud 
av tolketjenester til 
flyktninger?

Hvordan er kommunens tilbud 

om psykososial helsehjelp til 

flyktninger?

Uke 11 

(306)

Tilfredsstillende 203

Utfordrende 89

Kritisk 14

(Kommunenes rapportering til Hdir via statsforvalter (SF))
Tilbud om psykososial helsehjelp til flykninger



Helsedirektoratet 12

Flyktningkapasiteten i kommunene 

Uke 11 

(307)

Tilfredsstillende 200

Utfordrende 100

Kritisk 7

Hvordan er kommunens tilbud 
av 1. gangs helseundersøkelse 
til flyktninger?

Uke 11 

(309)
Tilfredsstillende 175

Utfordrende 110

Kritisk 24

Hvordan er kommunens tilbud 
om allmennlegetjenester til 
flyktninger?

Tilbud om allmennlegetjenester til flyktninger



Helseberedskaps-
materiell

• Det kommer jevnlig inn anmodninger om bistand til Helsedirektoratet

• Og det har vært intensivt arbeid med å innhente oversikter over 

etterspurt medisinsk utstyr og medisiner/medikamenter 

• Vi har derfor opprettet en funksjon som sikrer god og hurtig 

behandling av anmodningene

Så langt er det donert: 

• 22 stk «100-10 enheter» til Ukraina 

• 7 stk «100-10 enheter» til Røde Kors 

• 40 tonn medikamenter



Helseberedskap  

Nukleære hendelser

• Det nasjonale lageret med jod-tabletter er reetablert

• Det har vært tett dialog med landets kommuner for å få 

oversikt over kommunenes tilgang på jod-tabletter

• Informasjon om riktig bruk av jod har blitt oppdatert og 

kommunisert bredt

• DSA monitorerer atomsikkerheten i Ukraina – ingen 

indikasjoner på økt stråling


