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Øvre figur

• Nedgang på 4 % i nye sykemeldinger fra forrige uke (fra 40

711 til 39 160). Fjerde uken på rad med nedgang.

• 36 % høyere nå sammenliknet med samme uke i 2019

Nedre figur

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

13. Den laveste andelen i år.

• Sammenlignet med toppen i uke 8 er nedgangen på 78 %. 

• Nedgang på 32 % i antall nye covid-19 relaterte

sykemeldinger fra uke 12 til uke 13 (11 116 til 7 611). 

Nye sykemeldinger* - uke 13
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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 bedret siste 4 uker og er nå utfordrende i 32 

% av rapporterende kommuner og god i 68 %. 

• Men situasjonen i allmennlegetjenesten er ikke bedret



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

institusjoner: 755

(sykehjem, akutte døgnplasser, omsorgsbolig med 

heldøgns omsorg)

• Fortsatt færre antall kommuner med utfordrende

kapasitet i institusjoner og hjemmetjeneste
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Fastlegeordningen

Helsedirektoratet
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• Ca 1/3 av rapporterende kommuner har en utfordrende situasjon

• Økning fra 7 til 10 kommuner som rapporterer kritisk, 



Totalt antall pasienter innlagt på sykehus*

Helsedirektoratet *Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Fra 23. mars 2022 opphørte sykehusenes daglige rapportering til Helsedirektoratet om 
antall pasienter med covid-19 og pasienter på intensivavdeling.

Fra 20.12.2021 – 06.04.2022  
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Flyktningkapasiteten i kommunene per 4. april

Kommunene startet rapportering om kapasiteter på tjenester til 

flyktninger 14. mars. 

Kommunene har registrert 5589 asylsøkere og flyktninger fra Ukraina. 

182 kommuner har rapportert om at de har registrert flyktninger 

(Kommunenes rapportering til Hdir via statsforvalter (SF))
Tilbud om psykososial helsehjelp til flykninger
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Flyktningkapasiteten i kommunene per 4. april 
Tilbud om allmennlegetjenester til flyktninger
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Tiltak for å forhindre overbelastning av tjenestene

De fleste kommuner har ingen tiltak for å hindre overbelastning 

av tjenesten, men noen har smittevernråd/veiledning

Liten økning i antall kommuner som samarbeider
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Kommuner med avtaler om akuttinnkvartering

04.04 klokken 11:00 var det 53 kommuner som 

hadde akuttinnkvartering ifølge UDIs 

hjemmesider.



Kommuner med avtaler om akuttinnkvartering
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