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Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Innspill til arbeid med pakker med smitteverntiltak ved ulike tiltaksnivå 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til regjeringens beslutning 1. februar om å arbeide 

videre med skisser til pakker med smitteverntiltak. Disse er basert på svar fra 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet på oppdrag 601 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet. Se for øvrig vedlagte tabell med skisser til pakker med 

smitteverntiltak og til svar på oppdrag 601 fra etatene som finnes på følgende lenke; 

Oppdrag 601 - Tabell med oversikt over pakker med smittevernstiltak med vedlegg.pdf 

(helsedirektoratet.no) . 

 

Formålet med tiltakspakkene er å bidra til bedre forankring, forutsigbarhet og avveiing 

mellom samfunnsmessig nytte, kostnader og effekt ved bruk av smitteverntiltak.  

Regjeringen legger til grunn at pakkene skal være et overordnet rammeverk som skal ligge 

klare ved mulige smitteutbrudd og nye virusvarianter. Beslutninger om valg av tiltaksnivå og 

tiltakspakke skal baseres på en helhetlig vurdering og faglig oppdatert grunnlag fra 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Tiltaksbyrde- og effekt må vurderes på bakgrunn 

av den gjeldende situasjonsforståelsen og tiltakspakkene vil evt. måtte tilpasses den aktuelle 

situasjonen nært opp til tidspunktet for iverksettelse. Tiltak som iverksettes skal være basert 

på en «klar medisinskfaglig begrunnelse», «nødvendig av hensyn til smittevernet» og 

fremstå «tjenlig etter en helhetsvurdering», jf. smittevernloven § 1-5. 

 

Tiltakspakkene skal først og fremst være i beredskap og et redskap for fremtidige 

beslutninger om tiltaksnivå og endringer i tiltak, både ved behov for innstramminger og 

lettelser. De skal derfor ses i sammenheng med regjeringens arbeid med en langsiktig 

strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19. 
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf/_/attachment/inline/e41c4fab-788a-487d-a794-d41731acd049:aa99da009a3503e4e722008feffa6afb46368d1b/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf/_/attachment/inline/e41c4fab-788a-487d-a794-d41731acd049:aa99da009a3503e4e722008feffa6afb46368d1b/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf


 

 

Side 2 
 

Vi ber om at berørte departementer bistår med innspill til tiltakspakkene fra relevante 

organisasjoner og representanter for aktører innen sin sektor.  

Nærmere om oppdrag knyttet til tiltakspakkene 

Erfaring med håndteringen av pandemien gjennom to år, viser at det er summen av en rekke 

smitteverntiltak som gir tilstrekkelig effekt. Vi vet dessverre fremdeles lite om effekten av 

hvert enkelt smitteverntiltak. Tiltakene har både tilsiktede og utilsiktede virkninger på ulike 

sektorer og grupper i samfunnet, både på kort og lang sikt. Tiltaksbyrden treffer også enkelte 

sektorer og aktører mer enn andre.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker innspill fra de enkelte sektorene som vil bli berørt 

av tiltakene. Involvering av de ulike sektorene vil kunne bidra til å redusere tiltaksbyrden og 

samtidig ivareta smitteverneffekten, samt oppklare ev. misforståelser. Arbeidet skal ta 

utgangspunkt i vedlagte tabell. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker særlig innspill fra berørte sektorer om følgende:  

• Overordnet vurdering av konsekvenser av tiltakene på ulike nivå i tiltakstabellen  

• Vurdering av risiko for smitte i sin bransje/sektor – og hva som er de viktigste 

risikoreduserende tiltakene  

• Vurdering av innretning på tiltakene ved ulike nivå i tiltakstabellen for å få størst mulig 

kontaktreduserende gevinst og samtidig redusere tiltaksbyrden 

• Vurdering av nødvendig tid fra beslutning til innføring av tiltak for å kunne innrette seg til 

justeringer i tiltaksnivå 

 

Flere sektorer kan berøres av de samme tiltakene, og det er ønskelig at departementene i 

sin dialog med egen sektor tar høyde for dette mtp. innspill til tiltakspakkene. 

Differensierte smitteverntiltak og koronasertifikat 

Formålstjenligheten av å differensiere smitteverntiltak ut fra om den enkelte er vaksinert, har 

gjennomgått sykdom eller har testet negativt som alternativ til generelle smitteverntiltak, skal 

vurderes konkret når det er aktuelt å innføre tiltakspakker. Differensierte smitteverntiltak ut 

fra vaksinestatus mv. skal derfor inngå i vedlagte tabell med tiltakspakker som ett av flere 

forhold som skal vurderes. Det er ikke mulig på forhånd å beslutte at det skal være 

differensierte smitteverntiltak basert på vaksinestatus eller testresultat. Overgangen fra 

deltavarianten til omikronvarianten viser tydelig at det er nødvendig med en konkret 

vurdering av forhold som endres over tid, så som virusets egenskaper, vaksinasjonsgrad, 

vaksinenes effekt på smittespredning og sykdomsforløp mv.  

 

Vi ber derfor departementene om å innhente synspunkter på bruk av slike differensierte 

smitteverntiltak, og krav om koronasertifikat som dokumentasjon i den forbindelse. Det bes 

særlig om innspill om hvilke hensyn som bør ivaretas, hvilke forhold som bør reguleres ved 

en eventuell forskriftsregulering, forventet nytte og synspunkter på hensiktsmessig 

innretning. Etatene har senest vurdert dette i svar på oppdrag 604 og det vises spesielt til 



 

 

Side 3 
 

sidene 17-23 for vurdering hva gjelder arrangementer og serveringssteder. Svar på oppdrag 

604 fra etatene finnes på følgende lenke; 

Oppdrag 604 og 601B - regulering av arrangementer og serveringssteder ut fra 

vaksinestatus.pdf (helsedirektoratet.no) 

 

Vi viser også til tidligere svar på oppdrag 590 del B og 554 som finnes på følgende lenker; 

Oppdrag 590 - Helhetlig vurdering av situasjonen og vurdering av behov for justering i 

nasjonale smitteverntiltak.pdf (helsedirektoratet.no) 

Oppdrag 554 - Innenlandsk bruk av koronasertifikat - del 1.pdf (helsedirektoratet.no) 

Oppdrag 554 - Innenlandsk bruk av koronasertifikat - del 2.pdf (helsedirektoratet.no) 

 

Vi gjør ellers oppmerksom på at differensiering av smitteverntiltak ut fra om den enkelte er 

vaksinert mv., ikke er omtalt særskilt i etatenes svar på oppdrag 601. 

Frist for tilbakemelding 

Helse- og omsorgsdepartementet ber med dette om at departementene innhenter innspill til 

pakkene med smitteverntiltak fra egen sektor. Innspillene skal sammenstilles og det skal gis 

en samlet vurdering av disse fra departementene til Helse- og omsorgsdepartementet innen 

onsdag 16. februar 2022.   

 

Med hilsen 

 

 
Cathrine Marie Lofthus 

 

 

Kopi 

Statsministerens kontor 
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20590%20-%20Helhetlig%20vurdering%20av%20situasjonen%20og%20vurdering%20av%20behov%20for%20justering%20i%20nasjonale%20smitteverntiltak.pdf/_/attachment/inline/1f8fc59d-4373-4e94-919b-a2f4a01e1496:9d50c663f70b416431e8f384493e445ff7b17ea3/Oppdrag%20590%20-%20Helhetlig%20vurdering%20av%20situasjonen%20og%20vurdering%20av%20behov%20for%20justering%20i%20nasjonale%20smitteverntiltak.pdf
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Adresseliste 

Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet 

Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 

Barne- og 

familiedepartementet 

Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 

Klima- og 

miljødepartementet 

Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 

Kommunal- og 

distriktsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 

Kultur- og 

likestillingsdepartementet 

Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 

Landbruks- og 

matdepartementet 

Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 

Nærings- og 

fiskeridepartementet 

Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

Olje- og 

energidepartementet 

Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 

Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO 

 


