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Råd om influensa A (H1N1, svineinfluensa) i forbindelse med skolestart
Kunnskapsdepartementet følger nøye utviklingen av pandemien og samarbeider med
helsemyndighetene for å redusere smittefare og håndtere eventuelle utbrudd av
influensa A. Helsemyndighetene anbefaler vanlig skolestart for alle. Vedlagt følger
helsemyndighetenes konkrete råd i forbindelse med skolestart. Vi henviser videre til
nettstedet om pandemisk influensa i Norge, www.pandemi.no som Helsedirektoratet og
Folkehelseinstituttet har opprettet. Nettsiden gir løpende informasjon til befolkningen
og helsetjenesten om influensa A. Lærlinger vil dels være omfattet av de helsefaglige
rådene som gjelder i skole og ellers generelt av de helsefaglige rådene som gjelder for
arbeidstakere.
Kunnskapsdepartementet oppfordrer skoleeiere til i samarbeid med skolene å arbeide
aktivt for å forebygge smitte og å gi relevant og nøktern informasjon.
Departementet viser videre til at Utdanningsdirektoratet har publisert
krisepedagogiske råd til lærere og råd til foreldre når barn blir redde. Disse rådene
finnes på nettstedet www.utdanningsdirektoratet.no/Artikler/Pandemi-og-skolestart.
Departementet gjør oppmerksom på at Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut
forskrift på høring som kan gjøre det mulig å beordre personell til tjeneste i
helsesektoren hvis det oppstår kritisk mangel på helsepersonell. Forslag til forskrift
åpner blant annet for at ansatte og elever over 18 år med relevant fagbakgrunn fra
helsesektoren, på nærmere bestemte vilkår, kan beordres i en eventuell krisesituasjon.
Kunnskapsdepartementet vil understreke at før beordring blir aktuelt, vil helsesektoren
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søke å løse et kritisk personellbehov gjennom frivillig rekruttering. Det vises til
www.hod.dep.no under ”Høringer” for mer informasjon om forskriften.
Med hilsen

Kjersti Flåthen (e.f.)
fungerende ekspedisjonssjef

Petter Skarheim
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Vedlegg 1: Råd i forbindelse med skolestart
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