
Status- koronavirus



Agenda 

• Hovedbudskap fra NIF

• Status og tiltak i Norge

• Retningslinjer for ansatte

• Arrangementer og møteplasser

• Juridiske vurderinger 

• Kontaktpunkt for IK og SF



• Norges idrettsforbund tar situasjonen rundt korona-viruset og 
spredning av viruset på største alvor.

• NIF er opptatt av å følge myndighetens råd ved planlegging, 
risikovurderinger og gode smittevernstiltak ved gjennomføring av 
idrettsarrangementer. Vi opplever at våre særforbund og øvrige 
organisasjonsledd allerede gjør en meget god jobb.

• Løpende oppdateringer publiseres på idrettsforbundet.no

Hovedbudskap fra NIF



• Møtes daglig hver morgen kl 0815, og ellers ved behov. 

• Informasjonsstatus

• Kommunikasjonstiltak

• Vurdere aktuelle innspill fra idrettsorganisasjonen

• Gjennomgang av tiltaksplan og oppfølging av denne. 

Beredskapsgruppe/møter





Flest menn er smittet (ca 60%) 





• WHO betegner situasjonen som en internasjonal 
folkehelsekrise.

• Land, regioner og byer har innført unntakstilstand flere 
steder. 

• Store (og små) arrangementer i hele verden avlyses grunnet 
smittefare. 

• Skoler og barnehager holdes lukket 

• Reiserestriksjoner

Tiltak internasjonalt



FHI forbereder seg på ny korona-fase: 

– Forventer flere uoppdagede som kan smitte videre. 
Helsedirektoratet har derfor skjerpet tiltakene for å hindre 
smitte.  

Tiltak i Norge



Retningslinjer for ansatte i NIF



Arbeidsreiser

Ingen ansatte skal eller kan 
pålegges å reise til områder med 
såkalt vedvarende spredning av 
viruset. 



Private reiser

Den enkelte avgjør i utgangspunktet selv 
hvor man reiser, men det oppfordres til å 
unngå reiser til utsatte områder med 
vedvarende spredning i tråd med FHIs
oppdateringer.

Ved utvikling av symptomer, ta kontakt med  
fastlege eller legevakt (tlf. 116 117) per 
telefon for råd og eventuell testing.



NIF har innført hjemmekarantene

for:

Ansatte som har vært i områder med 
vedvarende smitte

Ansatte som har hatt nærkontakt med 
bekreftet tilfelle, inkludert de som bor 
sammen med bekreftet tilfelle.



Testing 

• Dersom 
familiemedlemmer/medlemmer av 
samme husstand tester positivt, følg 
anvisninger fra helsepersonell om du 
selv skal testes (hjemmekarantene).

• Dersom du testes for smitte skal du ikke 
møte på jobb før resultatet av testen 
foreligger (hjemmekarantene).

• Dersom det påvises at du er smittet av 
viruset, skal du ikke møte på jobb. I en 
slik situasjon vil vi be deg om å varsle 
arbeidsgiver om at du er smittet, samt 
følge helsepersonells anbefaling om 
kartlegging av smitteeksponering.



Generell forebygging

Ha god håndhygiene og host i 
papirlommetørklær eller albuen. 

Husk at hender skal vaskes i minst 30 
sekunder.

Det er alltid lurt å bruke alkoholholdig 
hånddesinfeksjon når det ikke er mulig å 
vaske hendene. 

Kontakt lege dersom du mistenker at du 
er smittet. 



Arrangementer/møteplasser i NIF



• Norges idrettsforbund sitt hovedfokus er å gjennomføre planlagte 
arrangement i tråd med myndighetenes råd. 

• Økt beredskap. 

Arrangement / møteplasser i NIF
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• Arrangør

• Kommuneoverlege (førstelinjeansvarlig)

• Helsedirektoratet (nasjonalt beslutningsorgan)

PS: Folkehelseinstituttet er rådgivende organ for besluttende 
organer i helsevesenet. 

Hvem er ansvarlig? 



Likebehandling av arrangement?

• Helsemyndighetenes råd og 
retningslinjer trumfer andre 
hensyn. 

• Norsk idrett forholder seg til de 
føringene og retningslinjene som 
helsemyndighetene har besluttet. 



Tiltak for å forebygge 



• Ved større arrangementer; involver kommunelegen på stedet

• Vurder om møter  kan foregå elektronisk om det er deltakere som må 
komme langveis fra. Hvis ikke det er mulig, kan det utsettes?

• De som mistenker at de er smittet eller syke med koronavirus og/eller 
har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk må avstå fra å 
delta  fysisk på arrangementer eller møter. 

• Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg 
hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer 
eller ikke. De kan kun delta på møter via elektroniske systemer

Tiltak som kan gjøres for å forebygge smitte:
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• I deres egne lokaler; kvalitetssikre renholdsrutiner med renholderne 
på aktuelle berøringsflater

• Sørg for å ha  Antibac i nær tilknytning til arrangementslokalene 

• Reduserer antall berøringspunkter i forbindelse med mat og servering 
der dette er naturlig. Snakk med de som leverer maten hvordan dette 
kan gjøres i praksis. Hvis det er mulig, bestill heller tallerkenretter i 
stedet for buffet.

• Stå frem som gode eksempler og etterlev god hoste- og håndhygiene

• Informer gjerne om de tiltakene dere har gjort i forkant av 
arrangementet/møtet for å vise at dere tar dette på alvor

Tiltak fortsetter 
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Heng opp plakater med 
informasjon om «Vaner som 
forebygger smitte». 
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/


Juridiske vurderinger 



• Møte for SF og IK mandag 16.mars klokken 13:00 i kantinen

• Arbeidsrettslige konsekvenser

• Arrangementsmessige konsekvenser

• Avtaleklausuler og relevante begreper 

• Informasjon på nettsiden om juridiske forhold relatert til viruset

• Generell informasjon om pålegg etter smittevernloven, 
avtalerett og arbeidsrett.

• Generelle juridiske råd ved planlegging av arrangementer, 
avlysning av arrangementer, gjennomgang av avtaler, og 
inngåelse av fremtidige avtaler. 

Juridisk avdeling
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Øvrige tiltak fremover i NIF



• Helsemyndighetenes nettsider/pressekonferanser

• Det generelle mediebildet

• Rapport til beredskapsgruppen daglig

• Varsling ved viktige hendelser til beredskapsgruppen som 
har betydning for dens arbeid og beslutninger. 

Fortsette overvåkning



• NIF har vurdert behovet for å oppdatere medisinsk 
beredskapsplanverk for arrangementer hvor håndtering av 
koronavirussituasjonen hensyntas. 

• Vurdert av Vibecke Sørensen, Inggard Lereim, Thomas, 
Moger, Hans Kristian Holm

• Konklusjon: FHIs anbefalinger vurderes som gode og 
tilstrekkelige for håndtering av koronavirus og bør følges av 
alle arrangører i idretten. 

Medisinsk beredskapsplanverk



• Nasjonalt:

• Jobbe politisk inn mot regjering og Storting for å 
belyse konsekvensene av avlysning/restriksjoner for 
store idrettsarrangement av nasjonal betydning

• Lokalt:

• Utarbeide argumentasjonsrekke til bruk for IL

• Bistå med påvirkningsarbeid lokalt gjennom IK.

Idrettspolitisk arbeid knyttet til 

avlysninger/restriksjoner for arrangement



• NIFs fokus nå er å gjennomføre arrangementer med de råd og 
retningslinjer som kommer fra helsemyndighetene. Samtidig er vi 
opptatt av at våre idrettslag, klubber og særforbund skal kunne levere et 
godt aktivitetstilbud både på kort og lengre sikt.

• NIF oppfordrer klubber og lag som blir økonomisk skadelidende ved 
avlysning, eller som følge av andre restriksjoner, om å ta kontakt med 
sin kommune for å informere om situasjonen. 

Mediebudskap fra NIF knyttet til avlysninger



Påvirker våre kjerneoppgaver

• Flere løpende oppgaver må 
nedprioriteres. 

• Må foreta tøffe prioriteringer. 

• Organiserer oss etter prinsipper for 
god krisehåndtering. 



Kontaktpunkt for SF/IK knyttet til 

koronasituasjonen for større overordnede 

spørsmål og problemstillinger. 


