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Styresak 75–2022/8  Koronakommisjonens rapport del 2 
 
 
Bakgrunn 
Første rapport fra Koronakommisjon ble lagt frem 14. april 2021. Ved levering, besluttet 
regjeringen at kommisjonen skulle fortsette sitt arbeid etter samme mandat. 
Kommisjonen har avgrenset granskningen med sluttdato til 31. oktober 2021 og 
besluttet å organisere arbeidet i denne rapporten i seks følgende delprosjekter: 
• kommunelegers og kommunale smittevernlegers situasjon under pandemien 
• sengekapasitet og intensivberedskap i helseforetakene 
• importsmitte, innreiserestriksjoner og innreisekarantene 
• myndighetenes arbeid for å skaffe Norges befolkning vaksiner 
• vaksinestrategien og gjennomføringen av vaksinasjonen 
• pandemien rammet skjevt 
 
Etter en foreløpig kort gjennomgang av Koronakommisjonens rapport del 2, ønsker vi å 
fremheve enkelte områder som beskrevet i rapporten. Legger til at denne rapporten vil 
bli grundig gjennomgått, sett sammen med den første rapporten som kom i 2021, og vil 
bli lagt frem som en orienteringssak til styremøte i høst. 
 
Kommisjonens hovedfunn: 
• Landets befolkning og norske myndigheter har samlet sett håndtert pandemien godt. 

Norge er blant de landene i Europa som har hatt lavest dødelighet, lavest 
tiltaksbyrde og minst reduksjon i økonomisk aktivitet. 

• En rekke enkeltpersoner har gjort en innsats langt utover det som kan forventes. I 
helsetjenesten, statsforvaltningen, kommunene og en rekke næringer er det utvist en 
imponerende omstillingsevne og fleksibilitet. 

• Myndighetene var ikke tilstrekkelig forberedt til å kunne møte og håndtere en 
pandemi av et slikt alvor og omfang som den som rammet Norge og resten av verden. 

• Pandemien medførte i perioder stor belastning på enkelte av landets 
intensivavdelinger. Intensivberedskapen på sykehusene var for dårlig da pandemien 
rammet Norge. 

• Kommunelegefunksjonen var ikke godt nok rustet til å håndtere pandemien, og 
kommunelegene fikk en krevende arbeidssituasjon under pandemien. 

• Regjeringen har utøvd sterk sentral styring av håndteringen av pandemien. Den har 
truffet beslutninger i så vel viktige saker, som små og avgrensede saker. 

• Gjennom kreativitet og handlekraft lyktes myndighetene meget godt i arbeidet med å 
skaffe vaksiner til befolkningen. Prosessene viste imidlertid at systemene for å 
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anskaffe vaksiner var sårbare. Norge var avhengig av velvilje og hjelp fra EU og 
enkeltland i Europa. 

• Vaksineringen av befolkningen var vellykket og resulterte i en høy vaksinasjonsgrad. 
Regjeringen kunne likevel med en tidligere geografisk prioritering av vaksiner til 
områder med høyt smittetrykk, i større grad nå egne mål om å ivareta helse og 
redusere forstyrrelser i samfunnet. 

• For å begrense smitte ved innreise fra utlandet innførte myndighetene inngripende 
tiltak overfor enkeltpersoner. Tiltakene var preget av hastverk og stadige 
justeringer. Dette var krevende både for de som skulle utforme og iverksette 
tiltakene, og de som skulle etterleve dem. 

• Myndighetenes kommunikasjon om pandemien, smitteverntiltak og vaksinasjon har 
vært god, og den har nådd fram til de fleste i befolkningen. Kommunikasjonen har 
bidratt til å skape tillit. Myndighetenes informasjon nådde imidlertid i varierende 
grad fram til innvandrerbefolkningen. 

• Kommuneleger, kommuner, politiet på grensen og andre som skulle håndtere 
smitteverntiltak lokalt, fikk informasjon om nye anbefalinger og regler samtidig som 
resten av befolkningen, enten på pressekonferanser eller på regjeringens eller 
helsemyndighetenes hjemmesider. Dette bidro til å gjøre arbeidssituasjonen svært 
krevende for dem som skulle håndtere smittevernet lokalt. 

• Innvandrerbefolkningen i Norge var overrepresentert blant de smittede og alvorlig 
syke og underrepresentert blant de vaksinerte. Myndighetene var ikke tilstrekkelig 
forberedt til å håndtere de økonomiske, praktiske og sosiale barrierene mot testing, 
isolering og vaksinering som fantes blant mange med innvandrerbakgrunn. Det tok 
lang tid å iverksette målrettede tiltak mot denne delen av befolkningen. 

• Pandemien har forsterket sosiale og økonomiske ulikheter i befolkningen. 
• Smitteverntiltakene har rammet barn og unge hardt. Myndighetene har ikke i 

tilstrekkelig grad klart å skjerme barn og unge i tråd med egen målsetting. 
 
Funn og anbefalinger som treffer spesialisthelsetjenesten spesielt: 
• Både de regionale helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har 

forsøkt å utrede behovet for intensivkapasitet nærmere. Disse prosessene stoppet 
opp på grunn av den faglige uenigheten. Kommisjonen mener ledelsen i HOD og i de 
regionale helseforetakene burde vært mer handlekraftige og sørget for nødvendige 
avklaringer, slik at arbeidet kunne fortsette. 

• Kommisjonen anbefaler at grunnkapasiteten i intensiv- og intermediæravdelingene 
økes noe. 

• For å bedre intensivberedskapen er det ikke nok med en moderat økning i 
grunnkapasiteten. Kommisjonens anbefalinger i det følgende er vel så viktige for å 
gjøre sykehusene bedre rustet til å håndtere kommende pandemier eller andre 
kriser. 

• Avhengigheten av innleid personell, spesielt fra utlandet, gjør sykehusene sårbare 
både ved ordinær drift og særlig ved en grenseoverskridende pandemi eller en 
annen krise der mobiliteten over landegrensene begrenses. 

• Kommisjonen anbefaler at det utdannes flere intensivsykepleiere for å styrke 
kapasiteten i sykehusene ved ordinær drift og for å styrke beredskapen. 
Kommisjonen mener det er svært alvorlig at dekningen av intensivsykepleiere ikke 
var bedre da pandemien brøt ut. 

• Kommisjonen anbefaler at sykehusene bruker støttepersonell på 
intensivavdelingene i større grad enn det som er tilfelle i dag. 
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• Kommisjonen anbefaler at helsemyndighetene oppretter et register over 
intensivsykepleiere. 

• Kommisjonen anbefaler sykehusene å innføre rotasjonsordninger mellom 
intensivsykepleiere og andre sykepleiere ved normal drift. 

• Kommisjonen anbefaler at sykehusenes øvelser framover omfatter 
pandemiscenarioer og at personellet trenes jevnlig ved gjentatte simuleringer og 
repetisjonskurs. 

• Kommisjonen anbefaler at sykehusene i sitt planverk beskriver hvordan sykehusene 
skal trappe opp kapasiteten og omdisponere personellressurser ved pandemier og 
andre kriser. 

• Kommisjonen anbefaler at det utarbeides et overordnet planverk for å flytte 
pasienter mellom sykehus ved pandemier eller andre kriser. 

• Kommisjonen anbefaler at samarbeidet mellom sykehusene og kommunene blir 
bevart og videreutviklet. 

• Kommisjonen anbefaler at samarbeidet mellom sykehusene og frivillige 
organisasjoner blir bevart og videreutviklet. 

• Kommisjonen anbefaler at myndighetene ved bygging av nye sykehus og ombygging 
av gamle sykehus sørger for at lokalene blir fleksible og raskt kan bli omgjort ved en 
krise. 

• Kommisjonen mener at mulighetene til å bruke både areal og personell effektivt blir 
bedre og mer fleksible hvis det er mulig å utvide enkelt- og dobbeltrom til 
flermannsrom raskt. Dette ble gjort i Sverige og i Danmark, og det vil avlaste 
personellet og spare ressurser. 

• Kommisjonen anbefaler at myndigheter på alle nivåer i større grad tar inn over seg 
hva det krever å drive krisehåndtering i et mangfoldig samfunn (barn, unge, eldre, 
innvandrere, samisk befolkning etc). Alt beredskapsarbeid må ha et 
mangfoldsperspektiv og en strategi for involvering av frivillig sektor. 
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