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Status i kommunene (Kommunenes rapportering til Hdir via statsforvalter)

1 kommune har rapportert kritisk

1. Med dagens høye smittetrykk fortsetter antall personer med covid-19 i kommunale 

institusjoner å øke (for eksempel sykehjem) og er nå 633 mot 468 uken forut. 

2. Tilgang til personell og kompetanse er bedret siste uke og rapporteres som god i 55 

% av kommunene og utfordrende i 45 %



Kapasitet i tjenestene 
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Kapasiteter i institusjoner og hjemmetjenester redusert siste 

uke, lite endring i kapasiteter hos fastleger og legevakter

Helsetjenester til barn og unge er minst utfordret

• Fastleger:  Utfordrende 109 – 33% 

• Hjemmetjenester/institusjoner: Utfordrende 145 – 44 % 

• Helsestasjon: Utfordrende 72 – 21%

• Skolehelsetjeneste: Utfordrende  77 – 23%

Tjenestekapasiteten i helsestasjon:

Tjenestekapasitet i skolehelsetjenesten:



Status i kommunene

• Kapasitet for mottak av utskrivningsklare pasienter –
er fortsatt stabil

Helsedirektoratet 4

• Noen flere kommuner vurderer risikoen som 

middels for at smitten neste 1-3 uker vil 

overbelaste helsetjenesten (163 mot 158). 

• 6 vurderer den som høy - mot 4 forrige uke.

• Flere kommuner (278) har nå ressursoversikter 

og beredskapsplaner for å oppskalere kapasiteter 

i tjenestene ved en større smittebølge.  

• Mange kommuner melder bekymring for 

overvåking og oppfølging av smittede når 

registreringen nå i større grad blir overlatt til den 

enkelte.

• Helsedirektoratet vil samarbeide videre med 

statsforvalter om bruk av selvregistreringsløsning 

i lokal pandemiovervåking.



Antall innlagte med Covid-19*

Helsedirektoratet 5

*Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Status per 10. februar 2022

Fra 25.10.2021 – 10.02.2022  



Totalt antall pasienter innlagt på sykehus*

Helsedirektoratet *Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Covid-19 pasienter utgjorde 9. februar 3.4 % (326 av 9654) av alle pasienter innlagt på somatiske 

døgnopphold i Norge.

Fra 25.10.2021 – 09.02.2022  
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Status intensivpasienter*

• Per 9. februar utgjorde covid-19 pasientene 18,1 % (45 av 249) av alle 

pasienter innlagt på intensiv. 

*Opplysninger fra helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet

Status per 9. februar 2022



NAV startet i uke 4 2022 å publisere data for sykmeldinger ved legemeldt sykefravær*.

Øvre figur

• Antallet nye sykemeldinger økte med 2 % fra uke 4 til uke 5 

(54 690 til 56 050)

• Det var 60 % flere nye sykemeldinger i uke 5 2022, enn uke 5 

i 2019 (34 980 til 56 050).

Nedre figur

• 49 % av nye sykemeldinger var Covid-19 relatert i uke 5 

2022, mot 28 % i uke 1

• Bratt vekst i nye covid-19 sykemeldinger frem til uke 4, men 

liten nedgang i uke 5. Fra 15 600 i uke 2 til 27 750 i uke 4 og 

27 480 i uke 5. Indikerer at sykefraværet knyttet til Covid-19 

er høyt og vil holde seg høyt en tid framover

Andelen nye sykemeldinger i helse- og sosialtjenester var 26 % 

av alle sektorer i uke 5 2022  - samme andel som i uke 5  2019

Nye sykemeldinger - uke 5
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Totalt antall nye sykmeldte

*Kilden for dataene er Navs elektroniske mottakssystem for sykmeldinger. Statistikken viser 
foreløpige tall og blir korrigert bakover i tid ved senere publiseringer. Statistikken er ikke å anse 
som offisiell statistikk fra NAV. Den viser kun antall nye personer som blir sykmeldt per uke og 

ikke sykefraværsprosenten

Andel av nye sykmeldte med 

covid-19 relaterte diagnoser



Tester og testing uke 6

• Tilgang på tester er stadig bedre. Nå 9 millioner tester på kommunale lagre og 8,25 millioner er sendt ut denne 
uken. Oslo og Viken, Innlandet, Rogaland og Trøndelag får ekstra mange grunnet høyt smittetrykk. 

• Det jobbes løpende med vurderinger av forbruk av tester. Inntil videre antar vi at kommunene vil ha behov for 
alle tester som kommer til landet.

• Rundt 320 kommuner har rapportert inn tall fra selvregistrerte positive selvtester. Herfra kan både kommuner 
og Helsedirektoratet daglig hente ut sammenstilte og anonymiserte data. FHI skal vurdere hvordan disse tallene 
eventuelt kan brukes i smitteovervåkningen nasjonalt. 

• Klar nedgang i antall utførte PCR-analyser ved medisinske laboratorier. I uke 5 ble det utført 217 000 PCR-
analyser (nedgang på 23,4 %). 

• Fortsatt økning i andelen positive analyser til 54 % i uke 5 mot 47 % uken før (ref.: FHI/MSIS). 

• Svartidene i laboratoriene er i bedring med  gjennomsnittlig svartid på 1,01 døgn. (ref.: FHI/MSIS)

Helsedirektoratet 9



Helsedirektoratet 10

• Antall registrerte innreisende har hatt en økning på ca. 10 000 til ca. 160 000 /uke 

• Andelen positive tester tatt på flyplasser: 2,7 %  - samme nivå som forutgående uker

• Det allmenne kravet til test ved ankomst ble opphevet 1. februar og antall tester tatt på 

grensen er betydelig redusert 

• Kontroll- og rapporteringsfunksjonen ved Nasjonalt kontrollsenter ble avsluttet 3. 

februar. 

Innreise – fra uke 5
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• 72 % vurderer informasjon fra helsemyndighetene som 
nyttig - stabilt

• 54 % opplever informasjonen fra myndighetene som 
tydelig – litt opp

• 66 % holder seg hjemme ved mild sykdom – litt ned

• 66 % svarer at de vil teste seg hver gang de får 
symptomer eller mistenker smitte, ned fra 70 % 

• 49 % svarer at de er redd for å smitte andre – litt ned

• 9 % svarer at det ikke er så viktig å teste seg – litt ned

• Troen på at vi snart kan leve som normalt har økt med 2 
prosentpoeng til 61 %

• Tilliten til myndighetenes håndtering av pandemien har økt med 6 prosentpoeng til 70 % sammenliknet med uke 4. 

Befolkningsundersøkelsen – fra uke 5 

Tillit til myndighetene


