
 
Sanitetskvinnene har vært en beredskapsorganisasjon fra stiftelsen i 1896. I dag har vi et stort 

beredskapsengasjement, og har nasjonale samarbeidsavtaler med Helsedirektoratet, Politidirektoratet og 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg har de fleste Omsorgsberedskapsgruppene inngått en 

samarbeidsavtale med sin kommune om å bistå ved behov. Sanitetskvinnene har over 3000 beredskapsfrivillige, og 

320 lokalforeninger er organisert i 135 Omsorgsberedskapsgrupper. Vi skal bidra til trygge lokalsamfunn. 

 
Bilde av Sarpsborg Omsorgsberedskapsgruppe 

 

Veileder for omsorgsberedskapsgrupper som deltar i vaksinasjon av covid-19 
 

Sanitetskvinnene skal bidra til trygge lokalsamfunn. Noen har bidratt i den årlige influensavaksineringa. 

Vi har samlet gode råd som kan komme til nytte for de som ønsker å bidra i neste års korona-

vaksinering.  De fleste omsorgsberedskapsgruppene har en skriftlig avtale med sin kommune. Alle 

oppfordres til å ta kontakt med sin kommune og tilby bistand i forbindelse massevaksineringen i 2021. 

 

Det kommer en koronavaksine mot covid-19 i 2021, kanskje allerede første kvartal. Mange kommuner 

er allerede i gang med å planlegge hvordan de skal gjennomføre vaksineringa. Vaksinen vil bli gratis, og 

kommunene skal sørge for et vaksinasjonstilbud til alle i kommunen. Det er ingen vaksinasjonsplikt; å 

vaksinere seg er frivillig. Vaksinen skal tas to ganger, med 2-3 ukers mellomrom. 

 

Vaksinering skjer vanligvis på legekontor eller helsesenter. Men ved koronavaksinering kan noen 

kommuner velge å ha vaksineringen i større lokaler, som idrettshaller for å kunne holde god avstand.  

 

Det vil være et stort press på helsepersonell i alle kommuner, og det vil være en stor fordel med bidrag 

fra frivillige der det er mulig, for å avlaste og hjelpe til. Kommunene er også oppfordret av 

helsemyndighetene til å be om hjelp fra frivillige, som sanitetskvinnene. 

 

OBS! Man kan delta som frivillig selv om man er i risikogruppe og er over 65 år om man ellers er 

frisk. Er det lav smitte i kommunen skal det være uproblematisk. 

Smittevernhensyn for de frivillige – husk at det kan være andre anbefalinger lokalt: 

 Man skal ikke møte opp om man har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon 

 1 meters avstand er viktig, både til andre frivillige, de som skal vaksinere seg og helsepersonell  

 Bruk gjerne munnbind, og engangshansker kan brukes hvis det er anbefalt 

 Pass på god håndhygiene 



 
 

Eksempel på hva vi som sanitetskvinner kan bidra med: 

 Bidra til å få informasjon om vaksinasjonstilbudet bredt ut til befolkningen (ikke alle følger med 

i lokalaviser eller kommunens nettsider) 

 Ta imot påmelding til vaksinering 

 Registrering/avkryssing av de som ønsker å vaksinere seg 

 Passe på køen av de som skal inn til vaksinering, for eksempel: 

- Avstand: At alle i køen holde minst 1-meters avstand til hverandre 

- Håndsprit: Passe på at alle som skal inn i lokalet spriter hendene godt  

- Munnbind: Dele ut munnbind  

- Stille kartleggingsspørsmål: er du syk, har du symptomer, har du vært utenlands o.l. 

 Passe på avstand i evt venterom/ventesoner eller eventuelt utendørs 

 Servere vann/drikke/vafler om det er mulig 

 Vise hvor de som skal vaksinere seg skal gå i lokalet/slusing 

 Observasjon etter vaksinering (alle må vente i 20 minutter etter vaksinen) 

 Rengjøring av stoler, dørhåndtak o.l. 

 Hente og bringe personer som trenger bistand til vaksinering 

Hver kommune velger selv hvordan de vil gjennomføre vaksineringen. Listen vi har laget er et eksempel 

og må tilpasses lokale forhold. 

Viktig å huske på: 

 Det er lurt å være med så tidlig i planleggingen som mulig, for eksempel møte med 

kommuneoverlege 

 Be om å få grundig informasjon på forhånd fra kommunen om hvilke konkrete oppgaver det 

trengs frivillige til, antall personer og i hvilket tidsrom 

 Be om å få en person å forholde dere til i forhold til oppdraget, da sikrer dere riktig informasjon 

 Gi informasjon til alle frivillige om konkrete oppgaver, hvilket tidsrom, ansvarlig m.m. 

 Organisering er viktig, det vil sannsynligvis bli nødvendig å ha flere vakter over flere dager 

 Ha godt med folk på liste så man kan fylle på om noen ikke har mulighet til å stille på sin vakt 

 Ha en ansvarlig for de frivillige på hver vakt 

 Det må understrekes overfor de frivillige at de ikke skal føle seg presset til å delta, og at det er 

lov å si nei om man opplever at det er utrygt med tanke på smitterisiko 

 Evaluering, gi beskjed til oppdragsgiver dersom du mener noe bør rettes opp 

 Evaluering, det er viktig å samles i etterkant og dele erfaringer og oppsummere 

 

Tilgjengelig utstyr, materiale og informasjon: 

 Sannsynligvis vil kommunen stille med håndsprit, munnbind, vaskeutstyr etc.  

 Vi anbefaler alle å bruke omsorgsberedskapsvest og navneskilt med bånd (Se nettbutikken) 

 Håndsprit og munnbind kan du bestille her (Se nettbutikken). 

 Lenker til mer informasjon om Omsorgsberedskap (Se medlemsnettet) 

 Lenke til veileder om vaksinering fra FHI (Folkehelseinstituttet) 

 

 

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss: 

Omsorgsberedskap: May Britt Buhaug, maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no   Mobil: 975 48 751 

Smittevernansvarlig:  Pernille Næss   pernille.naess@sanitetskvinnene.no       Mobil: 932 19 484 
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