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Tidlig definerte risikogrupper 
for alvorlig forløp av koronavirussykdom 

Per 27.03.2020: 
Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, Italia, Storbritannia og USA

• Eldre personer (over 65 år)
• Voksne personer med underliggende kronisk sykdom

• hjerte- og karsykdom
• diabetes
• kronisk lungesykdom
• kreft
• høyt blodtrykk, fedme

Ikke-smittsomme sykdommer



Hvilken risiko utgjør underliggende tilstander -
for alvorlig forløp av covid-19?

Hvordan finne god sammenligning?
Må ta hensyn til hvor vanlig en sykdom er (prevalens)

Hvordan fordeler utvalgte sykdomsgrupper seg:

• i hele befolkningen 
• testet positivt for covid-19
• innlagt på sykehus med covid-19 

Befolkningen

Test-
positiv

Inn-
lagt



Hvordan fordeler en sykdom
• i hele befolkningen
• testet positivt for covid-19
• innlagt på sykehus med covid-19 

Ulik fordeling (kjønn og alder)

Begrenset testkapasitet – underliggende sykdommer 
kan være overrepresentert blant de testede

5 %

7 %

12 %

Hvilken risiko utgjør underliggende tilstander for 
alvorlig forløp av covid-19?



Tidslinje over samarbeidet

12.3.2020: Norge 
stenger

15.3.2020: 
Etablering av 

samarbeid 
mellom 

Helsedirektoratet 
og FHI

22.03.2020: 
Første 

statistikklevering 
til FHI

29.5.2020: Sjette 
statistikklevering 

til FHI

24.6.2020: 
Første 

publikasjon i 
Tidsskriftet

16.9.2020: Andre 
publikasjon i 
Tidsskriftet

16.9.2020: 
Kronikk i 

Aftenposten

3.12.2020: 
Tredje 

publikasjon i 
Tidsskriftet

04.12.2020: 
Tolvte 

statistikklevering 
til FHI

4.12.2020: 
Artikkel i VG

Januar 2020: Helsedirektoratet avd. helseregistre starter uttesting av R som verktøy
Viser seg raskt å være avgjørende for effektiv statistikkproduksjon, spesielt når data fra 
ulike kilder skal kobles



Fremgangsmåte

MSIS: 
- Fødselsnummer
- Dato for positivt svar

KPR: 
-
Risikogrupper

NPR: 
- Innleggelser
- Risikogrupper 

Folkereg.: 
- Dato for død
- Emigrasjonsstatus

Definisjon av risikogrupper, innleggelser og dødsfall

FHI



«Sars-CoV-2 hos barn og ungdom i Norge»

- 493 barn og unge påvist 
smitte

- 6 % av alle smittede
- 3 % ble innlagt



«Underliggende tilstander hos voksne med Covid-
19»

- Av 7 632 personer 20 år og eldre ble 1 125 (13 %) 
innlagt.

- Blant de 1 125 innlagte:
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HJERTE- OG 
KARSYKDOMMER

KREFT TYPE 2 DIABETES KRONISK OBSTRUKTIV 
LUNGESYKDOM

Innlagte Totalbefolkningen



Dødsfall etter påvist SARS-CoV-2 i Norge

- Blant de som døde, var tre av fire registrert med én eller flere kroniske sykdommer.



«Hvilken risiko utgjør underliggende sykdommer 
blant voksne med covid-19?»

Blant covid-19 innlagte var det flere med 
underliggende sykdomstilstander enn i 
befolkningen for øvrig, viser ny studie







Helsedirektoratet 15
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