
Rapportgjennomgang - Anbefalinger og tips 

 

Skrevet av Jan Robert Johannessen, men litt tillegg fra Innsatsgruppa allmennleger covid-19  

1.februar 2020 – endret 12. mars 2021 

 

Risikorapportene leverer lister med uttrekk som baserer seg på søkekriterier for i best mulig grad å 

finne pasienter som møter FHI sin definisjon av risikopasienter. 

  

Listene vil inneholde falsk positive som man finner ved å gå manuelt igjennom søkene 

Det vil også være falsk negative, altså pasienter som søkene ikke finner. 

  

Anbefaling: 

 

1. Start med pasienter i FHI gruppene 1-3 hvis ikke kommunen henter disse 

opplysningene direkte fra Folkeregister eller andre rapporter.  

  

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper  
  

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper  
  

3. Alder 75-84 år 
  

FHI anbefaler også mRNA koronavaksine til ungdom i alderen 16-17 år med 

høy risiko for alvorlig sykdom. 

Se her https://www.fhi.no/nyheter/2021/koronavaksine-til-ungdom-16-17-ar/  

  

  
Disse sorteres lett ut på alder og forhåpentligvis har dere notert at de er på sykehjem i journalen et sted. Et tips er 

evt å oppdatere adresse fra NHN personregister da den gjerne byttes til sykehjemsadressen. 

 

  

2. Ta så for deg resten av pasientene:  

  

Du har da en liste med navn og en angivelse av hvilke kriterier de har slått ut på. 

  

Dersom EPJ sorterer i alvorlige (dvs * merkede) og ikke så alvorlige kriterier bør du 

prioritere pasienter der det er angitt treff på de alvorlige kriteriene. Slå opp i journal om du 

lurer på om de oppfyller vilkårene for å ha høy risiko (søkeresultatene kan være feil) og 

avklar.  

Dersom søkeresultatet er riktig løfter dette pasienten inn i FHI prio gr 4 (sammen med alder 

65-74 år). 

  

De som nå står igjen er pasienter i aldersgruppen 18-64 år med underliggende 

sykdommer/tilstander: 

- marker falsk positive  

- resten blir stående og utgjør FHI prio gr 5-7 og vaksineres suksessivt iht tilgang på 

vaksiner 

  

Etter dette kommer de friske fra 44-64 år som vaksineres til slutt, evt av kommunen. 

  

Friske personer under 44 år skal ikke vaksineres (per 20/01/21) 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/koronavaksine-til-ungdom-16-17-ar/


  

  

Hjelp til vurderingen av kriteriene: 

 

Noen kilder til mer informasjon rundt vurderingene: 

Norskrevmatologi.no  Lenke  Gjennomgang av ulike momenter ift Covid19 

sykdomsrisiko og behandling 

      

  

FHI skisserer følgende sykdommer tilstander (per jan 2021) 

  

Personer med følgende sykdommer/tilstander er 

definert som medisinske risikogrupper: 

Kommentarer TIPS for 

planleggingen 

Organtransplantasjon*   
EPJ som bruker ICPC2 

beriket vil kunnen finne 

disse. De andre vil ikke 

finne dem. 

Diagnosekoden A87 er 

alt for generell til at vi 

kunne ta den med i 

søket.  

  

Immunsvikt*   
Stor sjanse for falsk 

negative, det er 

vanskelig å skille ut 

dem med alvorlig 

immunsvikt basert på 

diagnosesøk.  

Er 

vaksinetidspunkt 

av betydning ift 

behandlingen som 

gis? 

Hematologisk kreftsykdom siste fem år*   
Gjelder begge 

kreftgruppene:  

Søket leverer treff på 

alle som har fått 

kreftdiagnose siste 5 år. 

Det må vurderes hvor 

relevant diagnosen er 

pt. 

  

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig 

avsluttet behandling mot kreft (spesielt 

immundempende behandling, strålebehandling mot 

lungene eller cellegift)*  

Husk at den del 

pasienter får mye / all 

oppfølging av 

sykehusavdeling og da 

kanskje ikke har treff på 

diagnose eller 

medikamentbruk i 

søket. Vi tror det vil bli 

noen falsk negative for 

denne gruppen. 

Helseforetakene har 

også et ansvar for denne 

pasientgruppen.  

Sjekk om det er et 

tidspunkt under 

aktiv 

kreftbehandling 

som er best å sette 

vaksine. (Ift 

immunrespons og 

bivirkningsrisiko 

under aktiv 

behandling.) 

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer 

som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 

(for eks. ALS, Downs syndrom)*   

Ha fokus på 

immobiliserende 

sykdom, sykdom som 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnorskrevmatologi.no%2Findex.php%3Faction%3Dshowtopic%26topic%3DnwD4VAKp%26fbclid%3DIwAR0o5CN5VV-mEJksXlAD2Kw78wf7MwtQBPer0yopn445tGhu5DZGb1UWGPM&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7C06890634c9514be4759808d8c6985ac6%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637477704941312721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IVDCWOJ%2Fn2sVOTPdmcvzF3vPK1KEdXMIc7Fxrgx35Vw%3D&reserved=0


rammer  hostekraft og 

lungefunksjon. 

(Epilepsi er ikke et 

søkekriterium, kun 

spesielt komplisert 

epilepsi gir risiko.) 

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt 

nyrefunksjon*   

Diagnosesøket vil nok 

gi en del falsk positive 

og vi har derfor lagt inn 

et søk på GFR<45 for å 

hjelpe dere å finne de 

som helt åpenbart har 

alvorlig nyresykdom.  

  

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt 

leverfunksjon   

Her er det umulig å 

legge inn gode 

diagnosesøk. De som 

har ICPC2 beriket vil få 

noen treff. Det er heller 

ingen blodprøver som er 

gode parameter. Her vil 

det bli falsk negative 

som må huskes på 

annen måte. 

  

Immundempende behandling som ved autoimmune 

sykdommer   

FHI skriver følgende på sine sider som kan være en 

rettesnor å følge:  

"Redusert immunforsvar (medfødt immunsvikt eller 

immunsupprimerende behandling, dvs kortison ≥20 

mg/dag > 2 uker, cytostatika og andre 

immunsupprimerende og -modulerende 

legemidler)"  

  

Fra 

<https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-

for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-

sykdommene/koronavaksine/#kontraindikasjoner-

og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt>  

  

Det er lagt inn søk etter 

aktuelle ATC grupper. 

Vi tror det vil være en 

del falsk negative fordi 

de får 

infusjonsbehandling på 

sykehus og / eller H-

resepter ikke har blitt 

skrevet / importert til 

LIB i din EPJ.  

Er 

vaksinetidspunkt 

av betydning ift 

behandlingen som 

gis? 

Diabetes   
FHI setter en grense på 

HbA1c = 58. De som er 

over defineres som 

risikopasienter. Det er 

lagt inn søk på HbA1c 

verdier, men ikke alle 

EPJ har med søk på 

lokale verdier, bare 

verdier fra ekstern lab 

(prøve definert i NLK 

kodeverket) 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fnettpub%2Fvaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell%2Fvaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene%2Fkoronavaksine%2F%23kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7C06890634c9514be4759808d8c6985ac6%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637477704941322680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KzF93zUyEYZUbQw9B1UWj0%2Fxpnfh%2Ff3qt1CjCGcxcpg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fnettpub%2Fvaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell%2Fvaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene%2Fkoronavaksine%2F%23kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7C06890634c9514be4759808d8c6985ac6%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637477704941322680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KzF93zUyEYZUbQw9B1UWj0%2Fxpnfh%2Ff3qt1CjCGcxcpg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fnettpub%2Fvaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell%2Fvaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene%2Fkoronavaksine%2F%23kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7C06890634c9514be4759808d8c6985ac6%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637477704941322680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KzF93zUyEYZUbQw9B1UWj0%2Fxpnfh%2Ff3qt1CjCGcxcpg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fnettpub%2Fvaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell%2Fvaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene%2Fkoronavaksine%2F%23kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7C06890634c9514be4759808d8c6985ac6%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637477704941322680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KzF93zUyEYZUbQw9B1UWj0%2Fxpnfh%2Ff3qt1CjCGcxcpg%3D&reserved=0


Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og 

alvorlig astma som har medført bruk av høydose-

inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året   

Her vil det bli mange 

falsk positive. 

Vi har lagt inn 

avgrensning i 
diagnosesøket på 5 år. 

Hvis diagnosen ikke er 

brukt siste 5 år gir den 

altså ikke treff. Dette 

for å skille ut 

barneastma og astma 

som gir så lite 

problemer at dere aldri 

ser pasienten for astma. 

Det er også lagt inn søk 

etter alle 

inhalasjonspreparater 

som er i bruk. Vi tror at 

det er større sjanse for å 

finne risikopasientene 

blant dem som bruker 

2-4 legemidler for sin 

lungesykdom. 

  

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 

kg/m2 eller høyere  

Her blir det nok mange 

falsk negative og 

positive. Antall 

målinger og tid siden 

måling har mye å si for 

resultatet.  

  

Demens       

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av 

høyt blodtrykk)   

Stort sett all 

hjertesykdom utover 

velregulert hypertensjon 

inkluderes. Det er lagt 

opp til en 

alvorlighetsvurdering, 

men det er vanskelig.  

NT-proBNP > 400 er 

lagt inn for å finne 

pasienter med mer 

alvorlig hjertesvikt. 

Men normalverdiene 

øker jo med alder. 

  

Hjerneslag       

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. 

Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege. 

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.  

  

Fra <https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/> 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fsv%2Fvaksine%2Fkoronavaksinasjonsprogrammet%2Fhvem-kan-fa-koronavaksine%2F&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7C06890634c9514be4759808d8c6985ac6%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637477704941332634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fFXwjKH2ASqpDKg0QCUSZxkWWO7KDeXBf72hqhvwvS0%3D&reserved=0

