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Brev om videre håndtering av utbrudd med covid-19 og beredskapsnivå i kommunene i takt
med økende vaksinasjonsdekning
Det vises til brev av 05.07.21 fra helse- og omsorgsministeren og justis- og beredskapsministeren til
landets kommuner og statsforvaltere med tittel "Beredskap for covid-19 høsten 2021". Som anført,
følger her videre informasjon om behov for å opprettholde nødvendig beredskap og test- og
smittesporingskapasitet i tiden fremover. Vi informerer samtidig om målsetning for håndtering av lokale
utbrudd med covid-19 i takt med økende vaksinasjonsdekning. Brevet er samordnet med DSB og
utarbeidet med innspill fra FHI.
Helsedirektoratet viser til regjeringens "Langsiktig strategi for håndteringen av covid-19-pandemien",
"Beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien" og "Plan for gradvis gjenåpning" som
nylig er oppdatert, alle av 05.07.21.
Fra "Langsiktig strategi for håndteringen av covid-19-pandemien": Regjeringens strategi er å håndtere
covid-19-pandemien på en slik måte at vi til enhver tid har kontroll på smittespredningen, slik at
pandemien er håndterbar og ikke overskrider behandlingskapasiteten i helse- og omsorgstjenesten.
Kapasiteten til testing, isolering, smitteoppsporing og karantenering (TISK) har vært en avgjørende
faktor for måloppnåelse, og de befolkningsrettede tiltak må innrettes slik at TISK ikke overskrides.
Håndteringen avhenger av hvordan sykdomsbyrden og smittesituasjonen utvikler seg. Vi må kunne
håndtere endringer i smittenivå både lokalt og nasjonalt, i tillegg til faktisk og potensiell sykdomsbyrde.
Kommunene må i en periode fremover ha kapasitet til både vaksinasjon og TISK. Dersom vi skulle få en
lokal og nasjonal oppblomstring av smittespredningen, må vi være forberedt på å bringe denne under
kontroll.

Håndtering av utbrudd
Målet er fortsatt å ha kontroll med smittespredningen av covid-19 i Norge.
Vi antar at delta-varianten blir dominerende i Norge i løpet av sommeren. Det er dokumentert at denne
varianten er mer smittsom enn alfa-varianten av viruset. Utbrudd med delta kan derfor utvikle seg
raskere enn tidligere. Regjeringens mål er fortsatt å ha kontroll på smittespredningen slik at man ikke
blir nødt til å stramme inn igjen. Vi vil sikre inngangen til høsten med et lavt tiltaksnivå i samfunnet og
grønt nivå i skolene.
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Vi er på trinn 3 i gjenåpningsplanen og håper at vi snart kan fortsette til trinn 4. Mange nasjonale
smitteverntiltak er avviklet. Store deler av ansvaret for å håndtere pandemien ligger fortsatt på
kommunene. Gjennom pandemien har kommunene gjort en formidabel innsats med å håndtere lokale
utbrudd. For at kommunene skal kunne bidra til å oppfylle regjeringens strategi og opprettholde et
forsvarlig smittevern mot covid-19, ber Helsedirektoratet om at kommunene fortsetter det gode
arbeidet ved å bl.a.:







opprettholde informasjon til befolkningen om betydningen av at basale smittevernråd
etterleves.
fortsette å raskt oppdage utbrudd og få utbrudd under kontroll. TISK er effektivt og har ofte
kunnet erstatte mer inngripende og kostbare tiltak. TISK-kapasiteten i kommunene skal inntil
videre opprettholdes. Helsedirektoratet legger fortsatt til grunn at 5% av befolkningen skal
kunne testes i løpet av en uke. Etter hvert som vaksinasjonsdekningen øker og vi får mer
erfaring med spredningen av delta-varianten i Norge, vil det komme justeringer i hvordan vi skal
bruke testing, isolering, smittesporing og karantenering.
innføre mest mulig målrettede kontakt- og mobilitetsreduserende tiltak gjennom kommunale
forskrifter dersom dette er nødvendig i uoversiktlige og krevende utbruddssituasjoner. Det kan
fortsatt være nødvendig med samarbeid og samordning mellom nabokommuner for å få
kontroll på smittespredning. Med økende vaksinasjonsgrad vil forholdsmessighetsvurderingene
gradvis endres. Forholdsmessigheten i tiltakene må vurderes lokalt utfra den konkrete
smittesituasjonen, jamfør smittevernloven § 1-5.
fortsette å ta rask kontakt med Nasjonalt smittesporingsteam ved FHI ved behov for råd og
støtte i vurdering av utbruddssituasjoner.

Med økende vaksinasjonsdekning er stadig flere i Norge beskyttet mot alvorlig sykdom, og det blir
enklere å få smitten under kontroll. Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19utbrudd i kommunen er under revisjon for å ta høyde for en situasjon med økende vaksinasjonsdekning.
Dersom kommunenes personellbehov ifm. TISK, vaksinasjon mm. ikke kan løses regionalt, kan
Helsedirektoratet bistå bl.a. med rekruttering av nasjonalt innsatspersonell: Personell, kompetanse og
rekruttering - Helsedirektoratet.
Det er besluttet at Nasjonalt kontrollsenter for innreisende, som bistår kommunene med oppfølging av
innreisende, vil være i drift ut oktober.

Videre beredskapsnivå i kommunene
Helsedirektoratet og DSB ber statsforvalterne sammen med kommunene om å gå gjennom regjeringens
reviderte langsiktige strategi for håndteringen av covid-19-pandemien og revidert beredskapsplan for
smitteverntiltak under covid-19-pandemien. Vi ber særlig om at statsforvalterne sammen med
kommunene gjennomgår de tre scenarioene i strategien, for å vurdere mulige konsekvenser av disse og
hvilken betydning dette vil ha for kommunenes beredskapsplanlegging gjennom høsten 2021.
I forbindelse med dette arbeidet bes også statsforvalterne om å ta en gjennomgang av
beredskapsplanene sammen med kommunene, med henblikk på om de er egnet til å ivareta
utfordringene som de tre scenarioene kan medføre.
Grensekommuner har oppgaver knyttet til innreisekjeden. Så lenge karantenehotellordningen
opprettholdes, vil kommuner med karantenehotell ha ansvar for forvaltningen av ordningen. Det er
usikkert hvor stor kapasitet det vil være behov for i ordningen når vi kommer på andre siden av
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sommeren og hvor mange kommuner som fortsatt bør ha karantenehotell. Kapasitetsbehovet vil bero
på hvilke innreiseregler Norge har og smittesituasjonen i ulike deler av verden. Kommunene må være
forberedt på å drifte karantenehotellordningen også utover høsten, og vi oppfordrer statsforvalterne til
å fortsette samarbeidet på tvers av embeter. DSB vil være i kontinuerlig kontakt med statsforvalterne
for sammen å vurdere hvilken kapasitet ordningen bør ha i neste fase.

Vennlig hilsen
Olav Valen Slåttebrekk e.f.
ass direktør
Thorstein Ouren
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk

-3-

Mottaker

Kontaktperson

Adresse

Landets kommuner
Statsforvaltere

-4-

Post

