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Bakgrunn 

• Sykdomspulsen er et overvåkningssystem som ble etablert i 2012 
• Mottar data fra alle legekontorer og legevakter via KUHR-systemet* 
• Åtti forskjellige diagnosekoder som kan brukes til overvåking av 

infeksjonssykdommer 

• Anonyme data (ingen pasient ID), men mottar informasjon om 
• Kjønn, aldersgruppe 
• Kommune hvor pasienten fikk diagnosen 
• Konsultasjonsdato 

Formål 

• Overvåking av smittsomme sykdommer i Norge 
• Oppdage utbrudd så tidlig som mulig 

• Iverksette folkehelsetiltak og se effekt av tiltak 

Sykdomspulsen  - fra pasient til rapport 

 
 
 
 
 
 

 

Ukenummer Øst Sør Vest Midt Nord Totalt 

05 1,7 1,4 2,0 1,3  1,4 1,6  

06 2,0  1,7 2,1  1,5  1,6  1,9  

07 2,2  1,9  2,6  1,7  1,9  2,1  

08 2,2  2,0  2,7  1,9  1,7  2,2  

Helsedirektoratet 
KUHR 

14 d Hver dag Sykdomspulsen 

Lege/Legevakt 

• Mulig å lage oversikter over alle diagnoser satt i primærhelsetjenesten helt ned på kommunenivå og aldersdelt 

• Influensaovervåking med Sykdomspulsen startet i 2014 
• Angir andel konsultasjoner med influensadiagnose per uke 
• God pekepinn på start, varighet og intensitet av influensasesongene  
• Sykdomspulsen erstattet Vakttårnsystemet (hvor utvalgte legekontor sendte inn andel 

konsultasjoner med influensa)  

Influensa ukerapport 

• Diagnosekoder (ICPC-2) registreres hos lege eller legevakt for hver konsultasjon 
• Sendes til Helsedirektoratet via KUHR-systemet hver 14. dag for refusjon 

 
 

• Folkehelseinstituttet mottar daglig oppdatert KUHR-data til Sykdomspulsen 
• Influensarapport blir produsert en gang i uken uten ekstra rapportering fra 

fastleger 

Fremtidige planer og muligheter 
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* KUHR-systemet: Legekontorene og legevakt sender diagnosekoder på alle sine pasienter i forbindelse med legenes 
refusjonskrav til KUHR-systemet. KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) er fagsystemet for 
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) under Helsedirektoratet. 

Mage-tarminfeksjon ukerapport Øvre luftveisinfeksjon ukerapport 

elektronisk elektronisk 


