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Tilrådning og vurderinger rundt større grupper og arrangementer 

 

Dette er en oppdatert og utfyllende tilrådning og vurdering rundt større grupper og arrangementer 
fra Folkehelseinstituttet. 

 

Tilrådning: 

 Gjennomføring av større arrangementer vurderes alltid opp mot smittesituasjonen lokalt. 
 Det tilrådes at arrangementer med inntil 50 deltakere kan gjennomføres fra 04.05.20. Antall 

deltakere på en samling kan økes til 100 ved å dele opp i kohorter på inntil 50 i hver gruppe.  
 Det tilrådes at arrangementer med mindre enn 500 deltakere kan gjennomføres fra 15.06.20 

til 31.08.20, mens større arrangementer frarådes frem til 31.08.20 
 I tillegg til størrelsesbegrensingen må type arrangement, hvordan det er planlagt 

gjennomført og da særlig mhp kontroll på deltakerne, ligge til grunn for om arrangementet 
kan gjennomføres.  

Bakgrunn for tilrådingen: 

 En gradvis åpning av samfunnet gjør at det bør lempes på tiltak som inntil videre sterkt har 
begrenset muligheten for å avholde større arrangementer, møter, kurs, seminarer og 
liknende.  

 Ved arrangementer under 50 personer vil arrangementet være oversiktlig, og 
smitteverntiltak være lettere å gjennomføre på en trygg og sikker måte enn ved større 
arrangementer. Kohorter på 50 sikrer god oversikt, og arrangementer med inntil 100 
deltakere, med inntil 50 deltakere i hver kohort tilrådes. 

 Som neste trinn i åpningen vil enda større arrangementer og opp mot 500 deltalkere kunne 
gjennomføres så sant smitteverntiltak er på plass og smittesituasjonen tillater det. 

 Det må generelt gjøres en vurdering av lokal smittevernmyndighet. 
 Transport til og fra arrangementet kan løses på en smittevernfaglig trygg måte. 

 

Smitteverntiltak som må være på plass for å kunne gjennomføre arrangementer  
 Arrangørene må ha en tydelig plan for gjennomføring som tilfredsstiller alle 

smittevernmessige hensyn.  
 Det må fremkomme tydelig informasjon om og kontroll av at personer med symptomer på 

akutt luftveisinfeksjon ikke deltar på arrangementer. 
 Hygiene: Gode håndvaskfasiliteter/ hånddesinfeksjonsfasiliteter må være på plass. 



 
 
 

 
   2

 Avstand: Det må være tilstrekkelig plass og tydelig være lagt til rette for at alle deltakere kan 
holde 1 meter avstand. Det må legges til rette for å unngå trengsel både der det naturlig vil 
oppstå køer, ved passering av inn- og utgang, i foajeer/inngangsparti og under hele 
arrangementet. Dette vil innebære at de fleste arrangements-lokaler eller –steder må ha 
betydelig færre deltakere enn de vanligvis vil ha (ikke fylle alle seter, færre ståplasser mv). 

 Arrangøren må ha en god oversikt over deltakere. For arrangementer uten sete-plassering 
anbefales det en «kohorte-tankegang» hvor deltakerne er gruppert inn i grupper (kohorter) 
og hvor kohortene ikke blandes. Hensikten er å begrense spredning hvis det skulle befinne 
seg smitteførende mennesker blant deltakerne, og for å kunne utføre en eventuell 
smittesporing i en begrenset del av deltakerne. Kohorter på inntil 50 personer anbefales. 

 Restriksjoner på salg av alkohol bør vurderes. Dette kan være en begrensing i antall enheter 
som kan selges, adskilte og begrensede områder hvor alkholssalg tillates, kun servering rundt 
bord (stående eller sittende). 

 Transport til og fra arrangementet må være vurdert inn i planen for gjennomføring.   

 
Vurderinger rundt type arrangement utover vurdering av antall deltakere 
 

 Arrangementer med sitteplasser til alle deltakere vurderes generelt som tryggere enn 
arrangementer med bare ståplasser. Det betyr at hvis man skal tillate arrangementer med 
ståplasser må disse ha en detaljert plan for hvordan avstand mellom deltakerne kan 
opprettholdes. Kohort-tankegang og avgrensede felt for den enkelte kohorte vil avhjelpe 
dette noe. 

 Utendørs arrangementer innebærer generelt mindre smitte enn innedørs arrangementer, 
slik at innendørs arrangementer må ha enda bedre planer for å sikre tilstrekkelig avstand. Vi 
vurderer det likevel ikke dithen at det skal stilles forskjellige avstandskrav inne og ute. 

 Regelmessig aktivitet i etablerte virksomheter (kino, teater, konsertsaler) vil kunne ha 
generelle planer som ivaretar smittevern, ha trent personell tilstede for å ivareta 
smittevernet. Disse vurderes derfor som noe mindre risikabelt enn mer tilfeldige 
arrangementer. 

 Arrrnagmenter må vurderes av lokal smittevernmyndighet opp mot disse forholdene.  

 

 

 


