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Covid-19: mulige utfordringer for 

helsetjenesten 

• Det kan komme mange pasienter til fastleger, legevakt og 

sykehus 

• Dette kan gi problemer med kapasitet 

• Vi kan få mangel på tester, smittevernutstyr og legemidler

• Sykehusene kan få mangel på kapasitet til å isolere pasienter og 

behandle alvorlig syke



Vår strategi
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Hva har vi gjort

Informasjon og råd
• Reisende til Norge, ankomstpunkter, 

turistnæringa
• Helsetjenesten
• Befolkningen 

Planer
• Vi har bedt helsetjenesten gå gjennom sine 

planer og sjekke at de er godt forberedt

Utstyr og legemidler
• Vi har bedt kommuner og sykehus sjekke at 

de har nødvendig utstyr og legemidler

Kapasitet på sykehus
• Vi er i gang med å kartlegge sykehusenes  

kapasitet på sykehusene til å behandle 
alvorlig syke
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Hvis det kommer smittede til Norge

• Oppdage tidlig gjennom god informasjon og testing av alle personer som har 

vært i områder med smitte de siste par ukene og har symptomer.

• Hjemmeisolering i 14 dager for dem som har hatt nær kontakt med smittede. 

• Isolere smittede hjemme eller i sykehus. 

• Gode smitteverntiltak for å hindre videre smitte.



Videre arbeid

• Følge med og vurdere hvordan situasjonen 
utvikler seg.

• Vurdere om ytterligere tiltak er 
nødvendige for å beskytte liv, helse, viktige 
samfunnsfunksjoner og samfunnsinteresser

• Sikre god informasjon til befolkningen, 
helsetjenesten og mediene 
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Oppsummert

• Vi må regne med at sykdommen kan komme til Norge.

• Vi forsøker å stanse og bremse smitten

• Vi vet ikke sikkert hvor lett sykdommen smitter og hvor mange 

som blir alvorlig syke

• Vi forbereder helsetjenesten på ta i mot syke – fastleger, 

sykehus og legevakter

• Det viktigste hver enkelt av oss kan gjøre er:
• God hygiene

• Ringe lege ved mistanke om sykdom

• Følg rådene fra helsetjenesten





Nyttige nettsider om coronaviruset

• https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-

coronavirus

• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

• https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

• https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus

• https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

