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Informasjon til landets statsforvaltere om mulighet til å søke økonomisk støtte for å
arrangere smittevernkonferanser
Bakgrunn
Ifølge hovedinstruksen skal statsforvalterne arrangere årlige smittevernkonferanser for
kommunale ledere og annet personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Helsedirektoratet har tidligere gitt økonomisk støtte til slike konferanser i fylkene.
Vi har nylig fått spørsmål om økonomisk støtte til smittevernkonferanser, og ønsker derfor å
informere om muligheten.
Nærmere om økonomiske rammer og krav til søknader
Helsedirektoratet disponerer en begrenset sum penger til smittevernformål. Erfaringsmessig
mottar vi ikke søknader fra alle embeter hvert år. Vi holder ikke av et bestemt beløp per
embete, men vi vil gjøre en helhetsvurdering basert på forventet omfang av konferansen og
antall søkere. De senere års utbetalinger har variert fra 20 000 og oppover.
I tillegg til ønsket beløp, må søknaden skissere planer for:
 program/tematikk
 målgrupper
 estimat på antall deltakere
Gjennom pandemien har det dukket opp nye muligheter for hybrid/digital deltakelse, som gir
mulighet for å nå ut til flere. Vi ønsker derfor også at dere presiserer om det vil legges opp til
hybrid/digital deltakelse i tillegg til fysisk oppmøte.
Praktisk informasjon
Søknad kan sendes til postmottak@helsedir.no med kopi til
christian.borgen.lindstad@helsedir.no og ingebjorg.skrindo@helsedir.no. For å kunne
garantere behandling av søknader om konferanser avholdt i 2022, ber vi om at søknader sendes
innen 31. august 2022. Vi vil behandle søknadene innen midten av september.
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Overføring vil skje gjennom belastningsfullmakt. Det er ikke lenger mulig å få refusjon av bilag
via Helsedirektoratet. Merk at for konferanser avholdt i 2022 må belastningen gjennomføres i
inneværende kalenderår.
Faglige bidrag
Avslutningsvis ønsker vi å minne om at Helsedirektoratet og FHI kan forespørres om faglige
innlegg, dersom ønskelig. I den forbindelse kan nevnes at Helsedirektoratet allerede forbereder
innlegg om ROS-analyser og smittevern i beredskapsplanlegging, på forespørsel fra ett av
embetene.
For øvrig planlegger vi å gjenoppta tidligere praksis med å invitere embetene til et møte for å
diskutere faglig innhold for neste års konferanser. Vi vil komme tilbake til tidspunkt senere.
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