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Brev til landets Statsforvalter – Om kommunenes beredskap for testing og smittesporing
Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra departementet å kartlegge kommunenes beredskap for testing
og smittesporing.
I regjeringens strategi- og beredskapsplan for håndtering av covid-19-pandemien er det vektlagt at
kommunene må ha beredskapsplaner for tiltak knyttet til testing, isolasjon, smittesporing og karantene
(TISK).
I den anledning ber Helsedirektoratet statsforvalterne bidra til en stikkprøvebasert undersøkelse ved å
velge ut 3 kommuner i sin region og innhente noen opplysninger som vi trenger for å kunne svare ut
oppdraget vi har fått. Vi ønsker at statsforvalter spør en stor, en mellomstor og en liten kommune om
følgende:

Har din kommune utarbeidet planer for rask reetablering av testtilbud og smittesporing i tråd
med regjeringens strategi- og beredskapsplan?
 Hvor raskt kan din kommune reetablere et testtilbud tilsvarende 1 % og 5 % av kommunenes
innbyggere med en operativ teststasjon?
 Hvor raskt kan din kommune reetablere et system for utlevering av selvtester?
 Hvor raskt kan din kommune reetablere løsningen for selvregistrering av positive selvtester?
 Har din kommune system for smittesporing?
 Har det i din kommune vært endringer relatert til lagerstatus for selvtester fra det som ble
rapportert til direktoratet i uke 13?
 Andre kommentarer?
Vi presiserer at dette er et kartleggingsoppdrag og ikke et oppdrag for iverksetting av tiltak. Vi ber om at
Statsforvalter kommuniserer dette tydelig til de valgte kommunene. Vi ber om svar på disse
spørsmålene innen onsdag 22.6.22 kl. 12:00 til leder for TISK prosjektgruppe Trude Andreassen på
tan@helsedir.no
Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra departementet å kartlegge kommunenes planer for
gjennomføring av oppfriskningsvaksinasjon mot korona av deler av, evt. hele den voksne befolkningen
før kommende sesong. Kartleggingen vil skje i form av en Questback til alle kommuner som vil bli
formidlet via Statsforvalter. Dette vil komme som en egen henvendelse på epost til Statsforvalter.
Svarfristen vil også her være 22.6.22 kl. 12:00.
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