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Rapportering øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2021
Vi viser til kommunenes plikt til å ha opprettet døgntilbud for helse- og omsorgstjenester til pasienter og
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Helsedirektoratet har siden 2012 hatt i oppdrag å innhente
informasjon om og bruken av dette tilbudet som del av sitt følge-med ansvar. Det ble gitt fritak for
rapporteringen i 2021, og derfor er det viktig å innhente informasjon om dette i år.
Hvem skal rapportere, for hvilken periode og når er fristen?
Dersom tilbudet er etablert i samarbeid med andre kommuner, er det kommunen som har tilbudet
lokalisert hos seg som er ansvarlig for rapporteringen, og som skal rapportere data for alle kommunene
som inngår i samarbeidet.




Vi ber om data for perioden 1. januar til og med 31. desember 2021.
Frist for rapportering er fredag 18. februar 2022.
Skjema fylles ut og sendes tilbake til Helsedirektoratet på e-post: pbx160300asks@helsedir.no

Vi har forståelse for at flere kommuner er under en presset situasjon som en følge av den pågående
pandemien. Dersom det blir vanskelig å overholde den oppsatte tidsfristen, ber vi om at dere tar
kontakt.
Som følge av kommunesammenslåingen i 2020 og at det ikke ble samlet inn data for 2020, kan det ha
skjedd endringer i tilbudene som vi ikke har registrert. Dette skjemaet går ut til de kommunene vi antar
er vertskommuner. Dersom din kommune ikke er vertskommune, ber vi om at vi får en tilbakemelding
på det.
Om skjemaet
Vedlagt følger et Excel-basert rapporteringsskjema med spørsmål om bruk av tilbudet i 2021. Skjemaet
kan også lastes ned fra følgende side:
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/status-for-oyeblikkelig-hjelp-dogntilbud
Skjemaet er inndelt i sju ulike ark i tillegg til forside, administrativ data og brukerveiledning. De ulike
arkene kan åpnes ved å klikke på arkfanene nederst på skjermen eller ved å klikke på hyperteksten på
forsiden. Veiledning for utfylling av skjemaet finnes i egen fane i rapporteringsskjema merket
«brukerveiledning». For flere av tabellene i rapporteringsskjemaet ønsker vi data om tilbudet fordelt på
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kommunene som inngår i et samarbeid. Dersom det ikke er mulig, ber vi om at det rapporteres inn data
for kommunene samlet.
Spesielt for kommuner med sykestue i nord
Vi ber om at dere fyller ut skjemaet med alle innleggelser for øyeblikkelig hjelp (og ikke planlagt aktivitet
ved sykestuene).
Behandling av rapporterte data
Vi gjør oppmerksom på at data fra rapporteringen vil bli bearbeidet og analysert i Helsedirektoratet, og
vil kunne bli gjort tilgjengelig for forskere og andre som ønsker å analysere data nærmere.
Data fra tidligere års innrapporteringer og en beskrivelse av utviklingen i bruk av kommunalt døgntilbud
for øyeblikkelig hjelp finner du her:
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/status-for-oyeblikkelig-hjelp-dogntilbud
Har du spørsmål om rapporteringen?
Eventuelle spørsmål om rapporteringen kan rettes til:
Rådgiver Silje Mortensen
Telefon: 928 49 504
E-post: pbx160300asks@helsedir.no
Alternativt kan spørsmål rettes til avdelingsdirektør (Avdeling komparativ statistikk og
styringsinformasjon): Lars.Ronningen@helsedir.no
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