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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Helsedirektoratet vurderer å gi råd til KRD om nødvendigheten av ekstraordinære 
tiltak knyttet til valget. Helsedirektoratet har bedt om Folkehelseinstituttets 
vurdering. Saken er drøftet i et møte dd mellom HOD, Helsedir, KRD og 
Nasjonalt folkehelseinstitutt. I en orientering om status i pandemien (KR) var 
konklusjonen at sykdommen ny influensa er etablert i Norge, men at den lokale 
smittespredningen er beskjeden. Det forventes ikke at epidemien har nådd noe 
omfang av betydning innen valget 14.9. 

 

Bestilling 
Nasjonalt folkehelseinstitutt er bedt om å gi tilpassede smittevernråd tilpasset 
valgavviklingen.  

 
 

Smittevernråd ved valgavviklingen 
 
Hjemmevalgordningen 
Valgmannskap reiser rundt til personer som av ulike helsemessige årsaker ikke 
kan oppsøke valglokalene. Dette må forhåndsbestilles. På bakgrunn av den 
eksisterende rolige epidemiologiske situasjonen er det liten sjanse for at 
valgmannskap må oppsøke smittefarlige, influensasyke personer.  
 
Ved frammøte hos mulig influensasyk anbefales å følge råd som er gitt av 
Folkehelseinstituttet på www.fhi.no:  
 

 Unngå å håndhilse 
 Hold en meters avstand til den syke- smitten spres lettest via hoste 
 Beskytt deg selv med et munnbind hvis du skal nær den syke, eller få den 

syke til å bruke et slikt 
 Vask hendene i såpe og vann, eller bruk alkoholholdig 

desinfeksjonsmidler (for eksempel en våtserviett, gele el) etter at valget er 
gjennomført 
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Valglokaler  
Det er en demokratisk rett å stemme, kommunene må derfor legge til rette for at 
også influensasyke kan stemme om de ankommer valglokalene. Våre allmenne 
råd om at influensasyke skal holde seg hjemme for ikke å smitte andre kan derfor 
ikke være et krav. Vi råder kommunene til å tilpasse og følge råd som er gitt til 
primærhelsetjenesten på www.fhi.no    
 
Dersom en influensasyk person ankommer valglokalet kan de tilbys et eget 
avlukke, evt. eget sted å vente slik at de ikke smitter andre ventende. Den 
influensasyke bør tilbys et munnbind i det de ankommer. Ved inngangen til 
lokalene kan det være oppslag med informasjon om alternativt oppholdssted, hvor 
munnbind kan fås, og evt. et mobilnummer til valgmannskapet for å avtale 
hvordan registrering og stemming kan skje. 
 
Se for øvrig nettsidene om Håndtering av ny influensa A(H1N1) i 
primærhelsetjenesten. 
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