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Ny informasjon 

Folkehelseinstituttet anbefaler 

Helsetjenesten må fortsatt forberede seg på et høyt antall pasienter – samtidig som ordinær drift 

ikke må reduseres før det er absolutt nødvendig.  

 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler i sitt notat 21.april om risiko og strategi i Covid-19-epidemien at 

helsetjenesten, særlig intensivavdelingene og sykehjemmene, må forberede seg på et høyt antall 

pasienter med covid-19 slik at den kan håndtere eventuelle økninger i epidemien. Det krever god 

samhandling mellom sykehus og kommuner. Samtidig må ikke helsetjenesten redusere sin ordinære 

aktivitet før det er absolutt nødvendig. 

 

Reproduksjonstallet (smittetallet) beregnes til å ha vært 3,06 til 11. mars, og deretter synkende til 

0,67 19. april. Forutsatt samme R, vil epidemien synke raskt mot sommeren. En økning av R til over 1 

vil gi ny økning av epidemien. Langtidsprognosene fra FHI viser at man kan få en langt høyere 

maksimal belastning ved økning av R.  

 

Kilde: FHI. Covid-19-epidemien. Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 16.  

 

Planleggingsscenario for helsetjenesten 

Inntil videre anbefaler FHI at helseforetak og kommuner fortsatt planlegger for en epidemi som 

varer om lag et år og som på toppen medfører samtidig 29 000 – 36 000 syke, 1 700 – 4 500 på 

sykehus og 600 – 1 200 på intensivavdeling. FHI lager nå et eget planleggingsscenario for 

kommunene basert på en modell med reproduksjonstall på 1,3. Et verktøy for kommunene blir 

ifølge FHI klart om et par uker. 

 

Beregningsmodellen Fylkesmannen i Innlandet har foreslått, baserer seg på disse tallene fra FHI.  
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Smittevernutstyr 

Det ble ingen leveranse av smittevernutstyr denne uken. Tilgangen på utstyr er fortsatt usikker, men 

alt utstyr som kommer inn og er ferdig kvalitetssikret blir fordelt fortløpende. Det er flere 

virksomheter som starter opp sin aktivitet igjen nå, helt eller delvis. Noen av disse vil kunne ha 

behov for smittevernutstyr, og vi vet at en del kommuner allerede er kontaktet av slike aktører med 

spørsmål om utstyr. Kommunene har ansvar for å sikre utstyr til egen aktivitet og andre aktører som 

driver etter avtale med kommunen. Avgrensingen blir i grove trekk kommunens ansvar etter helse- 

og omsorgstjenesteloven. 

 

Det har vært noen spørsmål knyttet til organiseringen av fordeling fra droppunkt. Fylkesmannen 

legger til grunn at utstyret som kommer fra nasjonal fordeling skal fordeles på samtlige kommuner. 

Vi vil derfor sørge for at det foreligger en fordeling per kommune i tillegg til pakkseddel som følger 

utstyret fra Helse Sør-Øst, da de fordeler store grossistpakker mellom droppunktene. Disse store 

eskene inneholder mindre esker med utstyr som skal kunne fordeles videre til kommunene med 

utgangspunkt i vår liste. Vi anbefaler at samtlige kommuner tilhørende hvert droppunkt møtes 

samtidig for henting av utstyr. Dette vil lette fordelingsarbeidet, og avlaste den ansvarlige for 

logistikken på droppunktet. 

 

Vi ser at det er noen ulikheter i anbefalinger for bruk av smittevernutstyr ved behandling av antatt 

friske pasienter i tannhelsetjenesten mellom helsedirektoratet og FHI. Det er påbegynt et arbeid 

med å samkjøre disse anbefalingene, oppdraget er planlagt levert 29.04.20. 

  
Helsedirektoratet og FHI arbeider også med ytterligere veiledningstiltak mot kommunene for å sikre 

riktig valg og bruk av smittevernsutstyr. 

 

Vi vil i tillegg gjøre oppmerksom på at Fylkesmannen nå samler all informasjon om smittevernutstyr 

ett sted på vår nettside https://www.fylkesmannen.no/smittevernutstyr/. 

 

Situasjonsrapportering mandag 27.april 2020 

Vi viser til rapporteringsbehovet som ble sendt ut i dag, fredag 24.april kl 10.00: 

 

For situasjonsrapportering 27. april ønsker Fylkesmannen fokus på følgende punkter:  

• Status i kommunen – smittetrykk, personer i karantene, status for kritiske samfunnsfunksjoner 

(inkl. helse- og omsorg, vann- og avløp, barn- og unge)  

• Fyll ut Excel-dokument «Spørreskjema til kommunene versjon 21.4.20». Legg dette ved i 

innrapporteringen til FMIN.  

• Hdir har bedt FMIN om kartlegging av tvangsbruk mot «ikke-samtykkekompetente» Covid-19 

pasienter. Brukes det tvang mot slike pasienter i kommunen? Hvis ja; antall pasienter og type 

pasienter.  

• Sammenfallende hendelser – hvordan forbereder kommunene seg på andre større hendelser 

(eks. flom, skogbrann, skade på V/A)  

Minner om rapportering fra/til andre aktører:  

• Til orientering: Kommunedirektørene har mottatt et rapporteringskrav direkte fra AVdir. Dette 

skal besvares direkte tilbake til Arbeids og Velferdsdirektoratet, og ikke til FMIN.  

• Til orientering: FMIN sender ut en spørreundersøkelse til kommunene på vegne av Bufdir. Denne 

har frist mandag 27.april klokken 0900, og er rettet til alle barnevernsledere, ledere av 

https://www.fylkesmannen.no/smittevernutstyr/
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helsestasjoner og skolehelsetjenesten, og kommuneoverlegene. Besvar denne etter instruksen fra 

Bufdir, i deres 3 lenker.  

  

Fra våre nettsider 

Abonner på koronasiden på vår hjemmeside  

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet. Gå 

til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-

postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.  

 

Gjenåpning av skoler 

I møte med alle kommunene i Innlandet i dag sa Utdanningsdirektør Aasa Gjestvang at 

Fylkesmannen har gått grundig gjennom alle anbefalinger i veilederen, og kan på faglig grunnlag 

trygt anbefale gjenåpning for 1. -4. trinn med basis i smittevernveilederne. Les mer på 

fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Koronainformasjon til innvandrere – frivillige organisasjoner kan søke om midler 

28. april er fristen for å søke om midler til å formidle koronainformasjon til innvandrere i 

kommunene. Det er frivillige organisasjoner som kan søke på tilskuddet. Les mer på 

fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Stortingsrepresentantene fikk siste nytt fra Innlandet 

Fylkesmann Knut Storberget møtte torsdag stortingsrepresentantene fra Oppland og Hedmark, 

sammen med fylkesordfører og fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune. Politikerne ble orientert 

om situasjonen i Innlandet og stilte spørsmål om saker fra sitt fylke. Les mer på 

fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Nye råd om fritidsreiser innenlands fra 21. april 

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning 

mellom steder, men nå kan du reise til hytta. Her er det mindre fare for smittespredning fordi man 

stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme. Les mer 

på fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Åpningstider for barnehage, SFO og skoler 

Hovedregelen er at alle skoler og barnehager skal ha de samme, normale åpningstidene som de 

hadde før de ble stengt på grunn av koronaepidemien. Men de kan ha kortere, eller mer fleksible 

åpningstider for å ivareta kravene til smittevern. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Økning i rammetilskuddet til kommunene 

Stortinget vedtok 31. mars en økning i rammetilskuddet til kommunene med 3,75 milliarder kroner. 

Kommunene i Innlandet får i underkant av 271 millioner kroner. Les mer på 

fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Informasjon til lokal landbruksforvaltning 

Fylkesmannen utarbeider og sender jevnlig informasjonsskriv til kommunal landbruksforvaltning 

med bakgrunn i koronasituasjonen. Infobrev nr. 5 ble sendt ut denne uka og kan leses på 

fylkesmannen.no/innlandet/ 

 

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/abonnement/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/gjenapning-av-skoler/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/koronainformasjon-til-innvandrere--frivillige-organisasjoner-kan-soke-om-midler/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/stortingsrepresentantene-fikk-siste-nytt-fra-innlandet/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/nye-rad-om-fritidsreiser-innenlands-fra-21.-april/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/apningstider-for-barnehage-sfo-og-skoler/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/merutgifter-for-kommunene-ved-handtering-av-koronautbruddet/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/landbruk-og-mat---nyheter/2020/03/informasjon-til-lokal-landbruksforvaltning/
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Spørsmål og svar om korona og landbruket  

Det er mange spørsmål om koronasituasjonen i landbruket. I linken nedenfor er en liten oversikt 

over spørsmål som ofte er stilt, og svar på disse. Spørsmålene berører forhold knyttet til; avlingssvikt 

som følge av mangel på arbeidskraft, råd til yrkesgrupper som skal til gårder, bønder og 

arbeidsforhold, dyr, dyrehold og dyretransport, veterinærer, skogplanting og kjæledyr. Se spørsmål 

og svar om koronasituasjonen i landbruket på regjeringen.no. 

 

Utvida støtte til landbruk og landbruksbaserte næringar  

For å avgrense skadeverknadane av koronautbrotet for verksemder knytt til landbruket, utvidar 

Innovasjon Norge rammene for støtte til investeringar, bedriftsutvikling og vekst. Desse tiltaka 

utfyller dei generelle tiltaka Innovasjon Norge har iverksett overfor næringslivet i samband med 

korona-pandemien. Les mer på innovasjonnorge.no. 

 

Økning i rammetilskuddet til kommunene 

Stortinget vedtok 31. mars en økning i rammetilskuddet til kommunene med 3,75 milliarder kroner. 

Kommunene i Innlandet får i underkant av 271 millioner kroner. Les mer på 

fylkesmannen.no/innlandet. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sporsmal-og-svar-om-korona-og-landbruket/id2694840/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2017.04.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/utvidet-stotte-til-landbruk-og-landbruksbaserte-naringer/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/merutgifter-for-kommunene-ved-handtering-av-koronautbruddet/

