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Brev til landets kommuner og statsforvaltere - Informasjon til statsforvaltere, kommuner og
kommuneleger om informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19
For at kommunen skal kunne sette i verk nye nasjonale tiltak mot covid-19 og gi god
informasjon til befolkningen, er det viktig at kommunen får informasjon så tidlig som mulig.
Som lokal smittevernmyndighet, er det særlig viktig at kommunelegene får tidlig og presis
informasjon. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ønsker å gi statsforvaltere, kommuner
og kommuneleger en oversikt over hvordan dere i dag kan få informasjon så tidlig som mulig og
hvor og hvordan dere kan finne utdypende informasjon om tiltakene. Vi ønsker også å bedre
noen av ordningene.
En del informasjon egner seg godt for å sende aktivt ut fra sentrale myndigheter. Annen
informasjon bør kommunale aktører selv vurdere om de ønsker å få tilsendt. Derfor har vi lagt
vekt på hvor kommunale aktører kan finne informasjon og hvordan de kan abonnere på
informasjon.
Vi foreslår at kommunene sender dette brevet videre til fastleger og til helsepersonell i
lederstillinger og andre sentrale stillinger i kommunen.
Under vil vi beskrive:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nye tiltak for å bedre informasjonsflyten
Saksgang fra en problemstilling oppstår til nasjonale tiltak blir satt i verk
Hvordan få informasjon før offentliggjøring i dag
Hvor det finnes utdypende informasjon i dag
Webinarer og spørretimer
Informasjon om vaksiner spesifikt

1. Nye tiltak for å bedre informasjonsflyten


Helsedirektoratet vil se på muligheten for å etablere et passordbeskyttet område der
kommuneleger kan logge seg inn for å lese informasjon om oppdrag som er under arbeid hos
Helsedirektoratet.
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Helsedirektoratet vil utrede om etablerte abonnementsordninger på aktuelle nettsider kan
utvikles til å bli mer treffsikre.
Helsedirektoratet vil etablere en referansegruppe for kommunikasjon mellom Helsedirektoratet
og kommuneleger.
Vi vil legge større vekt på god struktur og klart språk i vår skriftlige kommunikasjon.

2. Saksgang fra en problemstilling oppstår til tiltak blir satt i verk

Problemstilling











Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) gir oppdrag
til Helsedirektoratet (HDIR)

HDIR får
innspill fra
Folkehelseinstituttet og
andre

HDIR sender
anbefaling og
innspill fra FHI og
andre til HOD

HOD eller
regjeringen
beslutter

Offentliggjøring

Regjeringen, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet eller
andre aktører melder inn en problemstilling til Helse- og omsorgsdepartementet.
Helse- og omsorgsdepartementet gir Helsedirektoratet et oppdrag. Som regel ber Helse- og
omsorgsdepartementet Helsedirektoratet samarbeide med Folkehelseinstituttet og eventuelt
andre aktører om å svare på oppdraget. (Enkelte oppdrag går direkte til Folkehelseinstituttet.)
Frist for å svare på oppdraget vil variere fra flere uker til dager eller timer – avhengig av
situasjonen og problemstillingen.
Helsedirektoratet ber Folkehelseinstituttet og eventuelt andre om å gi innspill til svar på
oppdraget.
Helsedirektoratet utarbeider svar på oppdraget. Svaret vil som oftest inneholde anbefalinger til
Regjeringen.
Helsedirektoratet sender svar til Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet sender
samtidig over alle anbefalinger og innspill fra de aktørene Helsedirektoratet har involvert i
arbeidet (Folkehelseinstituttet og eventuelt andre).
Helse- og omsorgsdepartementet beslutter tiltak eller utformer et notat til Regjeringen, som
beslutter tiltak.
Vedtakene fra departementet og Regjeringen inneholder dato for når tiltakene skal settes i verk.

3. Informasjon før offentliggjøring av tiltak


Regjeringen.no: Ved større endringer, vil regjeringen som regel kalle inn til pressekonferanse.
Du kan få varsel om pressekonferanser og annen informasjon om covid-19 fra regjeringen ved å
abonnere på varsler på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/omnettstedet/nyhetsvarsel/id2580650/



Helsedirektoratet.no: Vi offentliggjør svar på det aktuelle oppdraget og alle anbefalinger og
innspill fra de aktørene Helsedirektoratet har involvert i arbeidet (dette kalles
beslutningsgrunnlaget). Dette skjer, som hovedregel, to timer før regjeringen offentliggjør sin
beslutning. Du kan abonnere på endringer på denne siden, slik at du får varsler på e-post når
beslutningsgrunnlaget blir publisert på Helsedirektoratets nettside.
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/fagliggrunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19
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FHI.no: Faglige notater og beslutningsgrunnlag til regjeringen om reiseråd og om vaksiner
publiseres her: https://www.fhi.no/publ/2020/covid-19-faglige-notater-som-grunnlag-fornasjonale-beslutninger/

4. Informasjon om nye tiltak


Helsedirektoratet sender brev til kommunene. Dette sendes via statsforvalterne. Alle brev om
koronasituasjonen finner du her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-ogkrisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger

Regjeringen oppdaterer:


Regjeringens nettsider om koronasituasjonen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Helsedirektoratet oppdaterer:


Koronaveilederen på Helsedirektoratet.no: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskapog-krisehandtering/koronavirus Du kan abonnere og få varsel om endringer på denne siden.



Helsenorge.no: Informasjon fra helsemyndighetene tilrettelagt for befolkningen:
https://www.helsenorge.no/koronavirus
På helsenorge.no finner du også informasjon på engelsk
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/
Prateroboten (chatboten) på helsenorge.no:
Denne finner du nederst i høyre hjørne på helsenorge.no og det er en robot som kan brukes til å
lede deg til riktig info på helsenorge – litt som en dialogbasert søkemotor. Skriv inn det du leter
etter, så vil prateroboten gi deg kvalitetssikrede svar og tilby lenker videre til mer info på
helsenorge.no.




Folkehelseinstituttet oppdaterer:




Koronaveilederen på FHI.no: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
Håndboka for kommuneleger: https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-oghandtering-av-covid-19-epidemien-i-kommunen/
Du kan abonnere og få varsel om endringer på denne siden

5. Webinarer og spørretimer

Helsedirektoratet og FHI arrangerer jevnlig webinarer for kommuneleger.



Blant annet har FHI en serie webinarer med spørretime for kommuneleger
https://www.fhi.no/sys/sok/?term=webinar#
Helsedirektoratet har webinarserien "Øve på TISK"
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-ogkarantene/ove-pa-tisk

6. Informasjon om vaksiner

Koronavaksinasjonsprogrammet har en egen side hos Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/
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Her ligger det en veileder for koronavaksinering. I veilederen ligger blant annet:





Et avsnitt om vaksinasjon i kommunene:
https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-oghelseforetak/?chapter=95475
Alle informasjonsbrev som er sendt til kommunene finner du her:
https://www.fhi.no/sys/nytt/?blockId=95549&ownerPage=95537&language=no
Du kan abonnere og få varsel om endringer på disse sidene

På programsiden oppdaterer FHI vaksinasjonsstatus på kommunenivå. Det skjer alle hverdager
kl.13.00. FHI publiserer også ukesoversikter for utsending av vaksiner.

Vennlig hilsen
Helen Brandstorp e.f.
direktør
Jo Heldaas
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Adresse

Post

Postboks 2520

6404 MOLDE

Postboks 59
Sentrum
Njøsavegen 2

4001 STAVANGER

Postboks 788 Stoa

4809 ARENDAL

Postboks 987

2604 LILLEHAMMER

Postboks 1405
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Postboks 325
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Postboks 700
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7734 STEINKJER

Postboks 2076

3103 TØNSBERG
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