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Øvre figur
• Antall nye sykemeldinger er 83 % høyere nå sammenliknet 

med samme uke i 2019
Økningen var på 4% fra uke 7 til uke 8 
(fra 55 726 til 58 214)

Nedre figur
• Over halvparten (58 %) av alle nye sykemeldinger var Covid-

19 relatert i uke 8

• Økningen på 17 % i antall nye covid-19 relaterte
sykemeldinger fra uke 7 til uke 8 (28 960 til 33 855) indikerer at 
dette sykefraværet vil holde seg høyt en tid framover

• Via statsforvalter rapporterer kommunene fremdeles stort 
sykefravær blant personell i kommunene, særlig innen helse-
og omsorgstjenestene samt oppvekst. 

•    Det er samtidig lite reservepersonell og vikarer tilgjengelig,
særlig for fastleger og sykepleiere, men også annet
personell. 

• Også sykehusene angir høyt sykefravær blant ansatte som
stedvis vanskeliggjør driften. 

Nye sykemeldinger* - uke 8
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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))

Kommunene er betydelig belastet grunnet høy smitte og sykefravær, men iverksetter tiltak og 
opprettholder kritiske samfunnsfunksjoner med bistand fra statsforvalter

Antall rapporterte personer i kommunale institusjoner med covid-19 øker og er nå 1548 mot 922 i forrige uke
(sykehjem, kommunale akutte døgnplasser, omsorgsboliger med heldøgns omsorg)

Tilgang til personell er endret til god i 45 % og utfordrende i 55 % av rapporterende kommuner.



Tjenestekapasiteten i helsestasjon:

Tjenestekapasitet i skolehelsetjenesten:

Kapasitet i tjenestene 
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Antallet kommuner med utfordret kapasitet i 
fastlegeordningen fortsetter å øke.

Det er flere med utfordret kapasitet i institusjoner og 
hjemmetjeneste og kurven stiger noe brattere.

Helsetjenester til barn og unge fremdeles minst utfordret
• Fastleger:  Utfordrende 122 – 38 % 
• Hjemmetjenester/institusjoner: Utfordrende 176 – 55 % 
• Helsestasjon: Utfordrende 64 – 20 %
• Skolehelsetjeneste: Utfordrende  63 – 20 %



Status i kommunene
Folkerike kommuner: 

• 71 % av kommuner med over 20 000 innbyggere har 
utfordrende tilgang til personell og kritisk kompetanse 
(mot gjennomsnitt av alle kommuner: 55%)

• 3,8 millioner av landets innbygger bor i disse kommunene

Helsedirektoratet 5

• 8 kommuner som vurderer risikoen som høy for at 
smitten neste 1-3 uker vil overbelaste 
helsetjenesten (mot 4 ). 

• Kapasitet for mottak av utskrivningsklare pasienter 
noe synkende. Økte problemer rapporteres fra i 
Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, 
Vestland og til dels også i Oslo og Viken.

Tilgang på personell og kritisk kompetanse i kommuner med mer enn 20 000 innbyggere



Flyt i kommunenes rapportering

Uke 8 til 9 
(303)

Kritisk til kritisk 1
Kritisk til utfordrende 2
Kritisk til god 1
Utfordrende til kritisk 4
Utfordrende til 
utfordrende

129

Utfordrende til god 13
God til kritisk 0
God til utfordrende 30
God til god 123

• Figuren viser endring i rapportering om tilgang til personell og kritisk kompetanse i uke 8 og 9.

• De fleste kommunene rapporterer samme situasjon som forrige uke, men 30 kommuner har endret status fra god 
til utfordrende og 13 kommuner har gått fra utfordrende til god. 

• En kommune rapporterte kritisk i begge ukene



Antall innlagte med Covid-19*

Helsedirektoratet 7*Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Status per 3. mars 2022

Fra 15.11.2021 – 03.03.2022  



Totalt antall pasienter innlagt på sykehus*

Helsedirektoratet *Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Covid-19 pasienter utgjorde 2. mars en økende andel på 6,4 % av alle pasienter innlagt på somatiske 
døgnopphold. 

Fra 15.11.2021 – 02.03.2022  



Helsedirektoratet 9

Status intensivpasienter*
• Per 2. mars utgjorde covid-19 pasientene en andel på 20,8 % av alle 

pasienter innlagt på intensiv. 

*Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Status per 2. mars 2022

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



Tester og testing uke 9

• Ved inngangen til uken rapporterer kommunene at de fremdeles har mer enn 15 millioner tester på 
lager. 

• Leveringene til det nasjonale lageret forsetter som avtalt fram mot uke 12. 

• Forbruket av tester er godt innenfor det vi kan levere fra nasjonalt lager.

• Lagrene i kommunene fylles slik at alle kommunene har 2 tester per innbygger eller mer.

Helsedirektoratet 10



Fra oppstart i januar 2022 og frem til 28. februar er 717 500 positive 
selvtester registrert, men de fleste begynte å rapportere fra 1. 
februar. 

28. februar rapporterte 323 kommuner 19 321 positive selvtester. 
Det er 7 000 færre nye registrerte positive selvtester enn samme 
dag forrige uke.

Positive selvtester i kommunene
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Høyest antall nye registrerte selvtester sees i 
aldersgruppen 20-39 år, mot gruppen 6-12 år forrige 
uke

Dette fyller ut bildet sammen med andre kilder

Kilde: Tall fra KS FIKS, ReMin, C19, og Oslo og Trondheim Kommune *Fra torsdag, 17. februar til torsdag, 24. februar
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• 79 % vurderer informasjon fra helsemyndighetene som nyttig, 
opp fra 76 % 

• 67 %  opplever informasjonen fra myndighetene som tydelig, 
opp fra 61 % i uke 7

• 17 % prosent svarer at de er redd for å bli smittet, opp to 
prosentpoeng

• 78 % svarer at de holder minst en meters avstand til andre enn 
sine nærmeste, opp ett prosentpoeng.

• Antall som bruker munnbind der det ikke er mulig å holde mer 
enn en meters avstand faller fra 48 % i uke 7 til 38 % i uke 8

Tillit til myndighetenes håndtering av pandemien gjør et byks fra 70 % til 79 % i uke 8.

Jevnt over opplever befolkningen at de har det ganske bra i hverdagen (stabilt 82 %)

Befolkningsundersøkelsen – fra uke 8 

Tillit til myndighetene
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