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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ber om oppklaring vedr svar på oppdrag 269 om antall personer i begravelse - frist i dag kl. 15 

Vedlagt finnes svar på dette. 
 
Helsedirektoratets vurdering og anbefaling 
 
Helsedirektoratet anbefaler en videreføring av gjeldende begrensninger i covid-19-forskriften, 
dvs. inntil 50 personer på innendørs begravelsesseremoni og bisettelser, og inntil 200 personer 
utendørs. 
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Helga Katharina Haug e.f. 
avdelingsdirektør 
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seniorrådgiver 
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Svar på tilleggsspørsmål i covid-19-oppdrag fra 

HOD 269  

 

 

Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet 

Ber om oppklaring vedr svar på oppdrag 269 om antall personer i begravelse 

I svar på oppdrag 269 fremgår det av tabell på side 3 at FHI foreslår at det ved begravelsesseremoni eller bisettelse 
kan være inntil 50 personer til stede innendørs og inntil 50 personer til stede utendørs ved risikonivå 4. Gjeldende 
regulering er hhv. 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. Helsedirektoratet anbefaler videreføring av 
gjeldende begrensninger. 

Vi ber om å få opplyst om dette innebærer at FHI anbefaler en strengere regulering enn Helsedirektoratet, og i så fall 
hvilken vurdering Helsedirektoratet gjør med hensyn til anbefaling om antall deltakere på utendørs 
begravelsesseremoni og bisettelse. 

Frist: Onsdag 13. januar kl. 15:00 

 
Det er innhentet en vurdering fra FHI. 

Folkehelseinstituttets vurdering  
FHIs svar mottatt kl 14:18 er: 

I oppdrag 269 var forslag fra FHI slik:  

Tabell. Forslag til antall personer ved ulike risikonivå* i begravelser/bisettelser  

Risikonivå  Arrangement uten fastmonterte 

seter  

(gjeldende råd)  

Begravelsesseremoni/bisettelse  

(forslag)  

Risikonivå 1 - kontroll  Innendørs: Inntil 200 personer   

Utendørs: Inntil 200 personer  

Innendørs: Inntil 200 personer  

Utendørs: Inntil 200 personer  

Risikonivå 2 

– kontroll med klynger  
Innendørs: Inntil 200 personer   

Utendørs: Inntil 200 personer  

Innendørs: Inntil 200 personer  

Utendørs: Inntil 200 personer  

Risikonivå 

3 – økende spredning  
Innendørs: Inntil 50 personer  

Utendørs: Inntil 200 personer  

Innendørs: Inntil 100 personer  

Utendørs: Inntil 200 personer  
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Risikonivå 

4 – utbredt spredning  
Innendørs: Inntil 10  

Utendørs: Inntil 50 personer  

Innendørs: Inntil 50 personer  

Utendørs: Inntil 50 personer  

Risikonivå 5 – 

ukontrollert spredning  
Forby arrangementer (innendørs og 

utendørs)  
Inntil 30 personer (innendørs og 

utendørs)  

*Kommunelegehåndboka for covid-19. Vedlegg 1. Tiltakspakker for hvert risikonivå  

 

FHI anbefaler ikke en strengere tolkning enn Helsedirektoratet. Vår anbefaling er gitt i henhold til 

Kommunelegehåndboka for covid-19. Vedlegg 1. Tiltakspakker for hvert risikonivå. Denne tabellen er ment som 

hjelpemiddel for kommunene for å vurdere aktuelle tiltak ved de ulike risikonivåene. Disse kan være strengere enn 

nasjonale anbefalinger. Kommunene kan selv velge om de vil forskriftsfeste dette eller innføre det som anbefalinger. 

FHI foreslår noe mindre strenge antallsbegrensninger for begravelser/bisettelser for risikonivå 3-5 både innendørs og 

utendørs. 

 

Helsedirektoratets vurdering og anbefaling 
Helsedirektoratet anbefaler en videreføring av gjeldende begrensninger i covid-19-forskriften, dvs. inntil 50 personer 

på innendørs begravelsesseremoni og bisettelser, og inntil 200 personer utendørs. 

 

https://www.fhi.no/contentassets/58c48f6d88154410982926872bf0bdee/2020-12-18-kommunelegehandboka-covid-19-vedlegg-1.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/58c48f6d88154410982926872bf0bdee/2020-12-18-kommunelegehandboka-covid-19-vedlegg-1.pdf

