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I lys av situasjonen i Ukraina vil vi informere om at Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har satt stab og følger
situasjonen nøye. DSA holder atomberedskapsorganisasjonen løpende oppdatert. For oppdatert informasjon om
situasjonen viser vil til DSA sine nettsider: https://dsa.no/atomberedskap/ukraina--atomsikkerhet-og-beredskap
Jod-tabletter er et aktuelt tema i media og vi minner om at kommunene tidligere er bedt om å bestille jod-tabletter til
risikoutsatt befolkning for oppbevaring på steder hvor målgruppen oppholder seg på dagtid som f.eks. skoler og barnehager.
I dette ligger også at kommunene må utarbeide planer og rutiner for utlevering til aktuelle befolkningsgrupper. Målgruppen
er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av
de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler.
Statsforvalteren ser dette som en anledning til å be alle kommunene undersøke at de har lager av jod-tabletter
iht. oppfordringen fra sentrale myndigheter, samt at det er utarbeidet planer og rutiner for utlevering av disse.
Se vedlagt skriv fra Hdir (datert 17.2.2021) for ytterligere informasjon om dette.
Dersom kommuner fortsatt ikke har tilstrekkelig lager av jod-tabletter, kan det bestille tabletter fra Helsedirektoratet
(postmottak@helsedir.no). Antall tabletter som bestilles av den enkelte kommune må sees i sammenheng med
målgruppenes størrelse i den aktuelle kommunen. Se også vedlagte brosjyre i skriv fra Hdir.
Se Helsedirektoratets nettsider her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/legemidler/legemiddelberedskap/bestillejodtabletter
Vi minner samtidig om at DSBs kampanje for egenberedskap anbefaler at jod-tabletter for gravide, ammende, og barn
under 18 år inngår i husholdningers eget beredskapslager.
Vi ser at det er et informasjonsbehov i befolkningen og legger derfor med en plakat/infoark med praktiske råd om hvordan
man selv kan beskytte seg ved en ev. atomulykke. Se vedlegg (bokmål og nynorsk). Denne er utarbeidet av Direktoratet for
strålevern og atomsikkerhet og tidligere distribuert til kommunene. Alle offentlige etater og kommuner er velkomne til å
bruke plakaten dersom de ønsker. Plakaten er også oversatt til flere ulike språk som dere kan laste ned fra:
https://dsa.no/atomberedskap/hva-kan-jeg-gjore-pa-ulike-sprak
Spørsmål om dette kan rettes til Statsforvalteren på sftlberedskap@statsforvalteren.no
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