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Formål 
Orientere styret om koronakommisjonens rapporter. 
 
Opprettelse av koronakommisjon 
Onsdag 26. februar 2020 ble det første tilfellet av covid-19 registrert i Norge. Det 
markerte starten på det som skulle vise seg å bli den største krisen i Norge siden andre 
verdenskrig. Alle deler av samfunnet ble berørt. Den 12. mars ble det i Norge innført de 
mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid. På tidspunktet kunne man ikke si noe 
sikkert om effekten av hvert enkelt tiltak. Pandemien og tiltakene har fått vidtrekkende 
konsekvenser for alle deler av det norske samfunnet. 
 
Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 en uavhengig kommisjon, 
koronakommisjonen, for å gjøre en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av 
myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. Kommisjonen skulle blant annet 
kartlegge alle relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien. 
 
NOU 2021:6 – Myndighetenes håndtering av koronapandemien. 
Første rapport fra koronakommisjon ble lagt frem 14. april 2021 der kommisjonen 
gjorde et omfattende arbeid som resulterte i en grundig rapport – NOU 2021:6 – 
Myndighetenes håndtering av koronapandemien. 
 
Det var totalt 17 hovedbudskap som ble fremhevet i rapporten: 
1. Myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god. 
2. Myndighetene visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest 

sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Likevel var de ikke 
forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom. 

3. Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn til hvordan risiko i én sektor 
avhenger av risikoen i andre sektorer. 

4. Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe 
smittevernutstyr under en pandemi. 

5. Kommisjonen vurderer at det var riktig å sette inn inngripende smitteverntiltak 12. 
mars 2020. 

6. Beslutningene om å innføre de inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020 skulle 
vært truffet av regjeringen, ikke Helsedirektoratet. 

7. I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at 
smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene. 
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8. Under covid-19-pandemien har norske myndigheter brukt smitteverntiltak i et 
omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for. 

9. Kommisjonen mener myndighetene jevnlig må vurdere strategien for hvordan 
pandemien håndteres. 

10. Det er en styrke at kommunene har et stort ansvar for smittevern i Norge 
11. Smittevernloven har vært et viktig verktøy i krisehåndteringen, men den bør 

revideres. 
12. Myndighetene har samlet sett lykkes godt med kommunikasjonen ut til 

befolkningen. 
13. Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny 

smittebølge i Europa høsten 2020. 
14. Alle er berørt av pandemien, men den har rammet skjevt. 
15. Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg 

å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag. 
16. De økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye. 
17. Det er for tidlig å konkludere om de langsiktige konsekvensene av pandemien. 
 
Når det gjelder spesialisthelsetjenesten under pandemien, hadde kommisjonen følgende 
funn og vurderinger som ble beskrevet i rapporten: 
• Sykehusene hadde planverk, men disse var ikke tilpasset covid-19-pandemien med 

et langvarig forløp hvor kapasiteten måtte skaleres opp og ned i takt med smitte i 
samfunnet. 

• Behandlingsaktiviteten ved norske sykehus gikk betydelig ned etter nedstengningen 
i mars 2020. Nedgangen for planlagte innleggelser var størst, men også dagaktivitet 
og øyeblikkelig hjelp innleggelser gikk ned. 

• Nedtrekket virket ikke å være regionalt koordinert. 
• Behandlingsaktiviteten ble tatt ned også ved sykehus hvor det kom svært få 

pasienter med covid-19. 
• Avviklingen av beredskapsplaner og beredskapsnivå ved sykehusene og re-

etableringen av normalt aktivitetsnivå foregikk uavhengig av pågangen av covid-19-
pasienter. For å unngå å redusere behandlingskapasiteten unødvendig kan det være 
hensiktsmessig med et bredere nasjonalt plangrunnlag for denne typen 
unntakstilstander. 

• Antallet nydiagnostiserte krefttilfeller ble redusert, og øyeblikkelig hjelp 
innleggelser for diagnoser som normalt ikke burde være påvirket av pandemien, 
gikk ned. 

• Innen psykisk helsevern var det særlig antall døgnopphold som gikk ned. 
• Redusert aktivitet kan ha medført at færre pasienter har fått stilt en diagnose og blitt 

behandlet for sykdommen sin. Dette kan gi konsekvenser for helsetilstand og 
sykelighet på lengre sikt. Helsetjenesten kan få økt pågang i årene framover. 

• Konsultasjoner ved frammøte ble i stort omfang erstattet av e-konsultasjoner 
(telefon og video). Mer bruk av e-konsultasjoner er en ønsket utvikling både fra 
myndigheter og helsetjenesten. Det er behov for å utarbeide retningslinjer for når en 
e-konsultasjon er egnet og når det ikke bør anvendes. 
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NOU 2022:5 - Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2 
 
Ved levering av NOU 2021:6, besluttet regjeringen at kommisjonen skulle fortsette sitt 
arbeid etter samme mandatet. brev 12. mai 2021 ba statsminister Solberg kommisjonen 
også om å 
• granske regjeringens arbeid med å sikre Norges befolkning vaksiner og strategien 

for utrulling av vaksiner 
• gjøre en grundig vurdering av behovet for sengekapasitet og intensivberedskap i 

helseforetakene 
• gjøre en grundig vurdering av situasjonen for kommuneoverleger og kommunale 

smittevernleger 
 
Kommisjonen har avgrenset granskningen med sluttdato til 31. oktober 2021 og 
besluttet å organisere arbeidet i denne rapporten i 6 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 
 
Kommisjonens beskrev i sin rapport følgende 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 
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 

Styremøte i Helse Nord RHF
26. oktober 2022 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

77



 

områder med høyt smittetrykk, i større grad nådd 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. 
 
Når det gjelder spesialisthelsetjenesten under pandemien, hadde kommisjonen følgende 
funn og anbefalinger som ble beskrevet i rapporten: 
• Både de regionale helseforetakene og HOD har forsøkt å utrede behovet for 

intensivkapasitet nærmere. Disse prosessene stoppet opp på grunn av den faglige 
uenigheten. Kommisjonen mener ledelsene 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. 

 
 
Sammendrag 
Helsetjenesten har hatt en sentral rolle i forløpet av denne pandemien.  Kommisjonen 
har grundig analysert og drøftet sårbarheter i inngangen til pandemien. Et overordnet 
må var å peke på læringspunkter med tanke på framtidige kriser som setter samfunnets 
samlede ressurser på strekk.  Dette gjelder spesielt i forløpet av en langvarig krise.   
Planverkene var ved inngangen til pandemien ikke tilpasset en langvarig epidemi med 
mangel på smittevernutstyr og vanskelige forsyningslinjer.  Helseforetakene måtte gjøre 
en re-planlegging som tok utgangspunkt i den konkrete situasjonen med en langvarig 
krise og beskrive hvordan sykehusene skal trappe opp kapasiteten og omdisponere 
personellressurser ved pandemier og andre kriser.   
 
Kommisjonen drøfter intensivkapasitet og spesielt mangel på intensivsykepleiere.  For å 
stå bedre rustet til neste pandemi slår kommisjonen fast at grunnkapasiteten i 
intensivavdelingene og intermediæravdelingene må økes noe (10-15%).  
Organiseringen av intensivavdelingene drøftes i noen grad med økt grad av 
oppgaveglidning. 
Helseregionene hadde før pandemien startet et planarbeid for å beskrive og ruste opp 
intensivkapasiteten i landet.  Av ulike årsaker hadde dette arbeidet blitt komplisert og 
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forsinket, men pandemien har strengt understreket behovet for å avklare tilgjengelig 
intensivkapasitet.  Regionene gjennomførte en felles utredning med tanke på felles 
definisjoner og nivåinndeling av intensivenhetene.  Helse Nord gjennomfører nå en 
regional strategiplanprosess for intensivmedisin som etter en høringsrunde blir lagt 
fram for styret høsten 2022.  I høringsutkastet diskuteres behov for økt kapasitet, 
organisering og oppgaveglidning på intensiv- og intermediæravdelingene. 
Kommisjonen anbefaler også at det utdannes flere intensivsykepleiere.  Kommisjonen 
mener det er svært alvorlig at dekningen av intensivsykepleiere ikke var bedre da 
pandemien brøt ut. Helseregionene har fått konkrete oppdrag i å øke 
utdanningskapasiteten i samarbeid med universitetene.  Helse Nord har økt antall 
utdanningsstillinger for intensivsykepleiere 
 
Pandemien har vist en betydelig sårbarhet med avhengighet av kompetanse og 
arbeidskraft fra naboland og stor bruk av vikarer. Avhengigheten av innleid personell 
gjør sykehusene sårbare både ved ordinær drift og særlig ved en grenseoverskridende 
pandemi eller en annen krise der mobiliteten over landegrensene begrenses.  Den 
økonomiske situasjonen også bidratt til at helseforetakene nå begrenser innleie av 
vikarer fra bemanningsbyrå til et absolutt nødvendig minimum. 
 
Erfaringene med denne pandemien med stort behov for isolasjonssenger har vist at 
bygningsstrukturen i nye og eldre sykehusbygg ikke er fleksible nok til å raskt omstille 
driften mot flere isolasjonsplasser.  Det gir unødig ressurskrevende drift i en 
pandemisituasjon. 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.  Disse anbefalingene blir tatt med i planleggingen av nye og renovering av 
eldre sykehusbygg. 
 
Helse Nord RHF har benyttet, og gjør det fortsatt, de læringspunktene som kommisjonen 
peker på i sine rapporter for å forbedre eget beredskapsplanverk. Fra vårt regionale 
perspektiv så vi tydelig hvordan pandemien rammet skjevt, og vår region ble rammet 
ulikt i forhold til andre regioner. Både når det gjaldt tidsrom og omfang av pandemien. 
Avhengigheter til innleid utenlandsk personell ble spesielt synliggjort da landets grenser 
ble stengt, og det ble behov for regional koordinering av personell i foretaksgruppen der 
også interregionale tiltak ble benyttet ved enkelte tilfeller.  
 
Det ble utarbeidet et oppdatert planverk som var tilpasset situasjonsbildet, men det ble 
holdt en beredskap ved foretakene som ikke alltid var tilpasset den aktuelle situasjonen 
i noen tilfeller. Dette førte trolig til et høyere nedtrekk av behandlingsaktivitet enn 
nødvendig da en i noen tilfeller hadde en beredskap for noe som ikke kom. Likevel ga 
pandemien i sen høst 2020 store utfordringer, der Hammerfest sykehus ble spesielt 
rammet. Vi hadde da på plass regional koordinering av personell, pasienter (både 
intensiv og inneliggende), samt styrket flåte i luftambulansetjenesten. Håndteringen er 
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nå evaluert og endelig rapport blir snarlig gjort tilgjengelig fra denne håndteringen, noe 
som har gitt oss flere læringspunkter. 
 
Helse Nord RHF har gjennomført tre evalueringer av beredskapsarbeidet i Helse Nord 
under Covid-19-pandemien der det er utarbeidet rapporter og læringspunktene som er 
samlet i en implementeringsplan. Vi utarbeidet også en evalueringsrapport etter 
utbrudd av covid-19 blant allierte i Troms vinteren 2021, sammen med sivile og 
militære aktører, der nyttige læringspunkter er fulgt opp i det sivil-militære 
samarbeidet. 
 
Helse Nord RHF har nå mange læringspunkter etter pandemien, som både er 
bevaringspunkter og forbedringspunkter. Disse arbeider vi nå systematisk fortsatt med 
å implementere i vårt beredskapsplanverk, noe den oppdaterte regionale 
beredskapsplanen er et direkte resultat av. Videre arbeides det med oppdatering, og 
utarbeidelse, av delplaner, sli at vi er best mulig forberedt for neste krise. 
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