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Covid-19 og andre luftveisagens under 
og etter pandemien

Sykdomspulsen har daglige oppdaterte oversikter! 



Hva er Sykdomspulsen?
Infrastruktur på FHI 

- sanntidsovervåking

Daglige automatiske oppdateringer:
Inntak fra mer enn 15 datakilder
2 000 000 000 rader data og resultater (1TB)
800 database-tabeller
Over 280 000 analyser
Over 370 rapporter produsert før frokost

Interaktiv nettside
Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten

(For kommuneleger, statsforvaltere, smittevernansvarlige, RHF)

Daglige automatiske oppdateringer:
Covid-19 (MSIS, SYSVAK, NIPaR, sKUHR,++)

Influensa (sKUHR, MSIS lab)

Andre luftveisagens (sKUHR, MSIS lab)

Mage/Tarminfeksjoner (sKUHR)

Dødsfall (DÅR, NorMOMO)



Sykdomspulsen infrastruktur leveranser
Leveranse av data til nettsider: 

Statistikk om koronavirus og covid-19 på fhi.no nettsiden
Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten nettsiden
GitHub nettsiden (maskinlesbare data)

Produksjon av automatiske rapporter:
Covid-19 daglige rapporter (nasjonalt + fylker + 356 kommuner)
Epidemiologisk situasjonsrapport for landets fylker

Automatiske beregninger og leveranser av tabeller, grafer og kart:
Vaksineoversikter
Nordiske Covid-19 data
Modelleringsdata
Influensa data
NorMOMO data
++



Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten
Nettside med daglige oppdateringer

Hovedoverskrifter

Underoverskrifter

Tabeller, grafer, kart

Valg av geografisk område
- Nasjonalt, fylke, kommune, BA region



Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten
Nettside med daglige oppdateringer

Hovedoverskrifter

Underoverskrifter

Tabeller, grafer, kart

Valg av geografisk område
- Nasjonalt, fylke, kommune, BA region



Covid-19
Data fra:
- MSIS
- MSIS lab
- SYSVAK
- NIPaR
- sKUHR
- Modellering
- Symptometer

Enkelt oppslagsverk for kommuneleger og FHI



Influensa
Data fra:
- sKUHR
- MSIS lab (snart)



Andre luftveisinfeksjoner
Data fra:
- sKUHR
- MSIS lab (snart)

Luftvei, sammenlikning fanen:

Velg: 
fylke/kommune
diagnosekoder
tidsperiode



Luftveiskonsultasjoner hos lege og legevakt (sKUHR) 

Influensa

Norge stenger ned, 12. mars 2020



Luftveiskonsultasjoner hos lege og legevakt (sKUHR) 

Norge stenger ned, 12. mars 2020

Hoste

Luftveisinf. IKA

Akutt bronkitt

Lungebet.

Influensa

Akutt øvre luftv.



Luftveiskonsultasjoner hos lege og legevakt (sKUHR) 

Norge stenger ned, 12. mars 2020

Hoste

Luftveisinf IKA

Akutt bronkitt

Lungebet.

Influensa

Akutt øvre luftv.

Engstelig luftv

C-19 bekreftet

C-19 mist/sanns



Takk for oppmerksomheten!
Send gjerne e-post til Sykdomspulsen@fhi.no

Behov/Ønsker
Endringer
Ris/Ros
Problemer med innlogging
Spørsmål

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten nettside: 
Spuls.fhi.no/Sykdomspulsen.fhi.no

Hilsen Sykdomspulsen teamet:
Gry, Richard, Beatriz, Chi, Calvin, Celine
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