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NCD og covid-19



Aktuelle spørsmål om ikke-smittsomme 
sykdommer og covid-19

Er de underliggende risikotilstander for:

• påvist smitte/sykdom
• innlegges på sykehus
• innleggelse intensivavdeling/ respirator
• død 
• betydningen av samsykelighet

Forløp av de vanlige (kroniske) sykdommene  som diabetes og hjerteinfarkt når mye fokus 

er om covid-19?

Hvilke nye sykdommer og senfølger kan oppstå etter Covid-19?

Vaksine: effekt og bivirkninger
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Kunnskapsbehov



Risikogrupper  



Identifisere covid-19 risikogrupper

Aggregerte data fra NPR og KUHR/KPR 

•Definisjon av algoritmer for kroniske sykdommer
•Koble til MSIS 

•opplysninger om påvist sars-cov2 smitte

• innleggelser på sykehus og død
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BARN OG UNGE



VOKSNE

• Blant covid-19-innlagte var det flere med 
underliggende sykdomstilstander enn i 
befolkningen ellers.

• Det kan bety at disse får et mer alvorlig 
sykdomsforløp eller at de hyppigere legges 
inn enn ellers friske personer

• Resultatene må tolkes med forsiktighet 
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Hvordan følger vi situasjonen i Norge?

Kunnskapsprogrammet - EpiCorona

Vaksinasjonsprogrammet 

Beredskapsregisteret Beredt C19

Forskningskoblinger: NCDNOR; CoronaREG, CoronaPREG



Beredskapsregisteret 
Beredt C19

opprettet for at Folkehelseinstituttet skal ha en løpende oversikt og kunnskap 

om utbredelse, årsakssammenhenger og konsekvenser av covid-19-epidemien 

i Norge. Dette vil bidra til å sette myndighetene i stand til å vurdere risiko, og 

iverksette eller fjerne etablerte tiltak, som skal sikre hele befolkningens helse.

Formålet med Beredt C19 er å hurtig fremskaffe oversikt og kunnskap om 

hvordan pandemien og tiltakene som er iverksatt, påvirker befolkningens 

helse, bruk av helsetjenester og helserelaterte atferd.



Nasjonal
NCD indikator

gruppe

Nasjonalt samarbeid

• NCD 5x5
• Multimorbidity
• Polyfarmasi
• Aldring
• Livsløpsperspektiv
• Sosial ulikhet
• Covid-19 
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CoronaREG
Registerkobling: NorPD, KUHR/KPR, NPR, SYSVAK, MSIS, SSB

Hensikt:

Risikogrupper og sårbare grupper

Langtidskonsekvenser av covid-19

Vaksineeffekter 

Nyoppstått NCD



Hvordan påvirkes NCD risikofaktorene?
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