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Øvre figur

• Nedgang på 12 % i nye sykemeldinger fra forrige uke (fra 

49 428 til 43 429). Andre uken på rad med nedgang.

• 40 % høyere nå sammenliknet med samme uke i 2019

Nedre figur

• 37 % av alle nye sykemeldinger var Covid-19 relatert i uke 

11. 

• På to uker har det vært en halvering av antall nye 

sykemeldinger med koronarelaterte diagnoser. 

• Nedgang på 29 % i antall nye covid-19 relaterte

sykemeldinger fra uke 10 til uke 11 (22 336 til 15 964). 

Nye sykemeldinger* - uke 11
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Totalt antall nye sykmeldte

*Datakilde er Navs elektroniske mottakssystem for sykmeldinger

Andel av nye sykmeldte med covid-

19 relaterte diagnoser



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

• Tilgang til personell og kritisk kompetanse er noe bedret og er nå utfordrende i 44 % av 

rapporterende kommuner og god i 56 %. 

• Omstilling av ressurser fra pandemi til flyktninghjelp er i gang.



Flyt i kommunenes rapportering

Uke 9, 10, 

11 til 12 

(320)
Kritisk til kritisk 0

Kritisk til utfordrende 2

Kritisk til god 0

Utfordrende til kritisk 1

Utfordrende til 

utfordrende

122

Utfordrende til god 47

God til kritisk 0

God til utfordrende 17

God til god 131

• Figuren viser endring i rapportering om tilgang til personell og kritisk kompetanse fra ukene 9, 11 og 11 til uke 12.

• De fleste kommunene rapporterer samme situasjon som forrige uke, men 17 kommuner har endret status fra god 

til utfordrende og 47 kommuner har gått fra utfordrende til god. 



Kapasitet i tjenestene 
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Fallende antall covid-19-pasienter i kommunale 

institusjoner: 1256

(sykehjem, akutte døgnplasser, omsorgsbolig med 

heldøgns omsorg)

• Fortsatt økt antall med god kapasitet i institusjoner 

og hjemmetjeneste

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Uke 50
(322)

Uke 51
(325)

Uke 52
(283)

Uke 1
(330)

Uke 2
(333)

Uke 3
(335)

Uke 4
(333)

Uke 5
(337)

Uke 6
(329)

Uke 7
(327)

Uke 8
(315)

Uke 9
(317)

Uke 10
(310)

Uke 11
(314)

Uke 12
(318)

Inneliggende personer med covid-19



Fastlegeordningen

• Færre kommuner rapporterer om god kapasitet i fastlegeordningen, flere om utfordrende

• For andre uke på rad rapporterer åtte kommuner status som kritisk 

Helsedirektoratet
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Helsedirektoratet 7

Flyktningkapasiteten i kommunene per 21.mars

Kommunene startet rapportering på spørsmål knyttet til kapasitet 

på tjenester til flyktninger 14. mars. 

De har rapportert at det er registrert 3258 flyktninger fra Ukraina. 

136 kommuner har rapportert om at de har registrert flyktninger 

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



Helsedirektoratet 8

Flyktningkapasiteten i kommunene per 21.mars 
Tilbud om allmennlegetjenester til flyktninger



Antall innlagte med Covid-19*

Helsedirektoratet 9

*Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Status per 22. mars 2022. 

Fra 06.12.2021 – 22.03.2022  



Totalt antall pasienter innlagt på sykehus*

Helsedirektoratet *Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Covid-19 pasienter utgjorde 21. mars 5,4 % av alle pasienter innlagt på somatiske døgnopphold.

Fra 06.12.2021 – 21.03.2022  



Helsedirektoratet 11

Status intensivpasienter*

Per 21. mars utgjorde covid-19 pasientene 23,4 % av alle intensivpasienter

*Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Status per 21. mars 2022

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



Befolkningsundersøkelsen uke 11

• Det er små endringer i resultatene for uke 11 sammenliknet med uke 10

• Tilliten til helsemyndighetenes er fortsatt høy. 78 % sier de har svært høy 

eller høy tillit til myndighetenes håndtering av krisen.

• 85% sier de føler seg trygge, selv om pandemien fortsatt pågår

• 70% sier de holder avstand til andre enn sine nærmeste

• 79% sier de vil registrere positivt resultat på selvtest hos kommunen


