
Risikovurdering ved arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre 
varighet

Risikofaktor  Vurdering  Risikoreduserende titak  

Epidemioiogisk situasjon

Smittespredning av covid-19  
iokait/regionait/nasjonait

Ved høy 
smittespredning  er 
det stor risiko for 
smitte ved 
arrang ementer 

Avlyse / utsette 

Webinar eller lig nende hvis 

mulig  

Redusere antall deltag ere / 
arrang ementets størrelse

Hvem er deitakere?

Antaii deitagere Et stort antall 
deltag ere og  tett 
kontakt øker risiko 
for smitte 

Beg rense antall deltag ere

Dele opp deltag erne i mindre 
g rupper.

Antaii iedere/instruktører For få 
ledere/instruktører 
øker risiko for 
smitte 

Øke antall ledere/instruktører

Deitagere fra uiike geografske 
områder 

Gir større risiko for 
smittespredning  
mellom g eog rafske 
områder 

Vurdere å beg rense 
arrang ementet tl deltag ere fra 
mindre g eog rafsk område

Avlyse / utsette 

Deitagere fra andre iand

Gjeldende karantenebestemmelser angit 
i covid-19-forskrifen må overholdes

Internasjonal 
deltag else fra land 
med større 
smittespredning  øke
r risiko for smitte. 

Sikre g od informasjon 

Vurdere webinar eller lig nende

Plan for håndtering  av personer 

fra utlandet som er i karantene 

eller får påvist covid-19 og  må i 

isolasjon

Type arrangement/aktvitet

Varighet av 
arrangementet/aktviteten

Lang varig e 
arrang ementer vil 
kunne øke 
sannsynlig het for 
smittespredning . 

Vurdere å korte ned 

arrang ementet/aktviteten



Innendørs eiier utendørs aktviteter  Det er større 
smitterisiko ved 
innendørs aktviteter
enn utendørs  

Vurder om hele eller deler av 

arrang ementet kan holdes 

utendørs

Arrangement som foregår på fere 
steder

Økt risiko for 
smittespredning  tl 
flere lokalmiljøer

Beg rense antall lokalisasjoner

Beg rense kontakt med 

lokalbefolkning en

Type aktvitet Sang , roping , 
høyintensitetstrenin
g  etc kan medføre 
økt smitterisiko

Økt avstand, evt større lokale 

eller færre deltag ere

Andre forhoid

Overnatting Overnatng  vil 
kunne øke g raden av
nærkontakt mellom 
deltag erne

Tilretteleg g e for minst 1 meters 
avstand mellom soveplassene tl 
personer som ikke tlhører 
samme husstand eller g ruppe.

Vurdere å unng å overnatng 

Lokaier Tette trang e lokaler 
med dårlig  
ventlasjon kan 
innebære økt 
smitterisiko

Større lokale hvis mulig 

Mulig het for bedre ventlasjon 
eller lufting 

Feiies måitder/servering av mat og 
drikke

Tett kontakt ved 
måltder kan øke 
risiko for smitte  

God håndhyg iene

Tilretteleg g e for g od avstand 
mellom g ruppene under 
måltdene

Servere mat ved bordet
 
Vurdere om måltder kan 
serveres utendørs eller ved 
forskjellig e tder for ulike 
g rupper

Sanitæraniegg Bruk av felles 

sanitæranleg g  kan 

øke risiko for smitte

Sørg e for tlstrekkelig  kapasitet 
og  renhold av sanitæranleg g 

Transport  Transport tl og  fra 
arrang ementer er 
ofte forbundet med 

Beg rense bruk av ofentlig  
transport/felles transport der det
er mulig  



smitterisiko på g runn
av tett kontakt  Tilretteleg g e for minst 1 meters 

avstand ved felles transport 
mellom personer som ikke 
tlhører samme husstand eller 
g ruppe

Se veileder for kollektvtransport 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/kollektivtransport/?term=&h=1

