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1. BEREDSKAP FOR JODTABLETTER PÅ 
SKOLER OG BARNEHAGER PÅ DAGTID  
 
 
Gravide og ammende vil få tabletter ved å henvende seg på kommunehuset på helsestasjonen. Ved 
en hendelse utenom barnehagenes og skolenes åpningstid (08-15) vil man få utdelt jodtabletter til 
gravide, ammende og personer under 18 år på kommunehuset. 
Tablettene vil være oppbevart i ferdige esker med opptelte tabletter til hver barnehage og skole. 
Eskene skal inneholde tabletter etter følgende tabell.  
 
 
Enhet   Antall tabletter  
Fjerdrum skole   300 
Follebu skole   250 
Forset skole  150 
Gausdal ungdomsskole  450 
Gausdal vgs.  700 
Fjerdum kommunale barnehage  90 
Forset kommunale barnehage  50 
Kornhaug kommunale barnehage  50 
Baklia stall- og gårdsbarnehage  40 
Øvre Svatsum barnehage  20 
Follebu FUS barnehage  70 
Kvila familiebarnehage  10 
Eske til gravide, ammende og 
barn utenom barnehage 

225 

Sum: 2405 totalt som er behovet.  
Vi har pt. 3200.  
 
Dette er tabletter som er stammer fra det tidligere sentrale lageret i Oslo. Disse tablettene er gått ut 
på dato, men kvaliteten er god og tabletter fra tilsvarende parti testes regelmessig. Tablettene som 
er lagret på kommunehuset er av typen «Kaliumjodid recip» og har en styrke på 65 mg. Dosering 
av disse tablettene er som følger: 
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Tabletter som privatpersoner kan kjøpe reseptfritt på apotek er som regel av typen «Jodix» og de 
har følgende dosering: 
 

 
 
 
  

Kaliumjodid Recip
65 mg kaliumjodid og er i pakninger à 10 tabletter.
Dosering for voksne og barn over 12 år: 2 tabletter. For barn 3-12 år: 1 tablett. For barn fra 1 måned
til 3 år: 1/2 tablett. For spedbarn opptil 1 måned: 1/4 tablett og kun under oppsyn av helsepersonell.
For dosering se pakningen og pakningsvedlegget.
Tablettene har delekors. De kan knuses og blandes/røres ut i vann. Vær oppmerksom på at tablettene ikke 
alltid vil løse seg fullstendig opp i vann (dvs. løsningen blir «uklar»). For å sørge for at man har fått i seg hele 
legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset/beholderen med vann og drikke dette. Tablettene kan 
om nødvendig blandes/røres ut i juice, syltetøy eller melk.

Jodix

Jodix inneholder 130 mg kaliumjodid og er i pakninger à 10 eller 100 tabletter.
Dosering til voksne og barn over 12 år: 1 tablett. For barn 3-12 år: ½ tablett. 
Barn under 3 år følger denne doseringen:
1. Legg 1 tablett i et drikkeglass.
2. Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken. Rør rundt til tabletten
har løst seg opp.
For barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer 1/8 tablett (16,25 mg).
For barn 1 måned-3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer ¼ tablett (32,5 mg).
3. For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man i etterkant skylle sprøyten
med nytt vann eller ny melk. Vannet eller melken som har skylt sprøyten gis til barnet.
4. Gi barnet rikelig med drikke etterpå.
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2. SJEKKLISTE FOR TING SOM SKAL VÆRE I 
ORDEN TIL ENHVER TID I FORKANT AV EN 
MULIG ATOMHENDELSE 

 
 
1. Tabletter oppbevares på beredskapsrom i kjeller på rådhuset. Det er ferdig opptelte 

esker med tabletter til hver enkelt barnehage og skole. I tillegg til en egen eske med 
tabletter til gravide, ammende og barn utenfor barnehage. Antallet tabletter til hvert 
sted er angitt i tabell basert på barnetall.   

2. Kapittel 7 i denne planen utskrevet på papir oppbevares sammen med tablettene.  
3. Navnelister med oversikt over hvem som kan få og evt. ikke får jodtablett oppbevares 

sammen med tablettene.  
4. 5 x 5 ml sprøyter og 5 drikkebeger oppbevares sammen med tablettene til gravide, 

ammende og barn utenom barnehage for å kunne administrere tablett oppløst i vann til 
de minste barna som ikke kan svelge.  

5. Leder for helsestasjonen er ansvarlig for jodberedskapen. Denne personen har ansvar 
for å telle over tablettene en gang per år, sende ut/samle inn samtykkeskjema og 
oppdatere navnelister. Dette må skje i samarbeid med skoler og barnehager. Denne 
personen må videre gjøre denne rutinen kjent for styrere i barnehagene og rektorer på 
skolene.    

6. Oversikt med minst 15 kontaktpersoner som kan bistå i å dele ut jodtabletter ved en 
hendelse. Disse kan kontaktes i tilfelle hendelse utenom åpningstid, og bli bedt om 
delta i distribusjon på kveld, natt og helg. Dette bør være personer som fortrinnsvis bor 
nærme kommunehuset, er over 40 år og ikke selv har barn under 18 år.   

 

3. RUTINE FOR ATOMHENDELSE OG 
DISTRIBUSJON AV JODTABLETTER PÅ 
DAGTID 08-15  

 
1. Når varsel om atomhendelse og anbefaling og distribusjon av jodtabletter sendes ut fra 

sentrale myndigheter skal rådmannen sette krisestab. Rådmannen skal straks sørge for at 
leder av helsestasjonen og nødvendig antall kontaktpersoner får beskjed slik at de kan reise 
ut på barnehagene og skolene med tablettene. Rådmannen skal også sørge for at rektorer 
og styrere får beskjed om hva som skal skje.  

2. Rådmannen skal gi beskjed til helsestasjonen om at en sykepleier skal være klar til å dele 
ut tabletter til gravide, ammende og barn som ikke går i barnehagen.   

3. Personer fra helsestasjonen kjører ut tablettene i ferdigpakkede esker til hver skole og 
barnehage. Rektorer og styrere på den enkelte skole/barnehage bistår i distribuere 
tablettene ut på den enkelte barnehage/skole når disse kommer tilkjørt. Disse skal starte 
forberede seg på dette med en gang de får informasjon om dette.  
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4. Ved distribusjon på barnehagene og skolene skjer det på avdelingsnivå/klassenivå. 
Barnehagebarna samles på sin avdeling og får tabletter utdelt der. Skolebarn samles i eget 
klasserom og får tabletter delt ut der.  

5. Alle barn skal oppholde seg inne i eget klasserom i skolene og på egen avdeling i 
barnehagene. Ingen skal oppholde seg utendørs. Dette gjelder til annen beskjed gis.  

6. Foreldre/foresatte vil ved en slik hendelse komme og hente barna så fort som mulig. Barna 
kan da forlate barnehagen/skolen når foreldre kommer på vanlig måte.  

7. Kriseledelsen sørger for at det sendes ut en SMS til alle foreldre. Dersom dette ikke er 
mulig skal det sendes ut tilsvarende SMS til alle kommunens innbyggere. Det er følgende 
melding: 
Viktig melding. Det er varslet om utslipp av radioaktivt materiale i kommunen. Barn under 
18 år vil få utdelt jod på skolen/barnehagen. Foreldre bes om å hente barna sine på 
skoler/barnehager nå, og deretter reise hjem og oppholde seg innendørs. Lytt til radio 
eller oppsøk nrk.no og følg myndighetenes råd for øvrig.  

8. Kriseledelsen sørger for at følgende melding blir lagt ut på hjemmesiden og facebooksida 
til kommunen: 
Viktig melding. Det er varslet om utslipp av radioaktivt materiale i kommunen. Det 
anbefales at personer under 18 år, og gravide og ammende tar jodtabletter. Personer 
under 18 år vil få utdelt jod på skolen og i barnehagen. Ammende og gravide kan hente 
tabletter på Helsestasjonen ved hovedinngangen. Tabletter til barn som ikke går i 
barnehage kan også hentes på Helsestasjonen. (Det deles kun ut tabletter til gravide, 
ammende og personer under 18 år.) Foreldre bes om å hente barna sine i barnehagen og 
på skolen så raskt som mulig og deretter reise hjem og oppholde seg innendørs. Alle 
oppfordres til å lytte til radio, oppsøke nrk.no og følge myndighetenes råd for øvrig.  

9. Det er viktig at det kun er personer under 18 år, gravide og ammende som har rett på 
jodtabletter fra kommunen. Andre personer skal IKKE få utdelt disse tablettene.   

 
 

4. BEREDSKAP FOR JODTABLETTER PÅ 
KVELD, HELG OG NATT 

 
Utenom vanlig åpningstid i skoler og barnehager ønsker myndighetene at privatpersoner skal ha 
ansvar for jod selv. Dette er løst ved at alle nå kan kjøpe jodtabletter reseptfritt på apotek fra 
01.11.18.  Tall fra Statens Strålevern viser imidlertid at det er svært få som hittil har gått til 
innkjøp av slike tabletter. Dersom en atomhendelse skulle oppstå er det derfor mulig å tenke seg at 
mange vil henvende seg til kommunen for å få utdelt tabletter. Det er definert at åpningstiden her 
er definert 08-15 på hverdager. Hvis hendelse innenfor dette tidsrommet gjelder rutine for 
distribusjon på dagtid. Hvis hendelse utenom dette tidsrommet gjelder rutine for distribusjon på 
kveld, helg og natt. Ved tvil om hvilken rutine f. eks. ved hendelse tett innpå kl 08 eller 15 
bestemmer rådmannen hvilken rutine som skal settes i verk.   
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5. RUTINE FOR ATOMHENDELSE OG 
DISTRIBUSJON AV JODTABLETTER PÅ 
KVELD, HELG OG NATT  

 
1. Når varsel om atomhendelse og anbefaling og distribusjon av jodtabletter sendes ut fra 

sentrale myndigheter skal rådmannen sette krisestab. Rådmannen skal straks sørge for at 
kontaktpersoner for jodutdeling får beskjed om å starte utdeling på kommunehuset. 

2. Utdeling på kommunehuset foregår på følgende måte:  
Alle går inn inngangen mot øst ved kommunestyresalen. Køen vil dele seg i to. 

 Noen går inn i storsalen og får utdelt tabletter der. Etter å ha fått tabletter går man 
ut rømningsdøra mot baksiden av kommunehuset. 

 Noen går til høyre og inn i kommunestyresalen og får utdelt tabletter der. Etter å ha 
fått tabletter går man ut nødutgangen fra kommunestyresalen og ut i frilufts.  

 Ved utdeling på kommunehuset brukes ikke navnelister ettersom man da deler ut til 
foreldre og da ikke er avhengig av samtykke. Personer under 16 år som kommuner 
uten følge skal sluses til helsestasjonen slik at man kan sjekke opp mot lista på 
hvem som har fått samtykke fra foreldre og ikke.  

3. Kriseledelsen skal sørge for at det blir sendt ut følgende SMS til alle innbyggere i 
kommunen: 
Viktig melding. Det er varslet om utslipp av radioaktivt materiale i kommunen. Det 
anbefales at personer under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. Hvis man ikke 
har dette tilgjengelig hjemme kan man hente tabletter på kommunehuset på Segalstad bru. 
Det deles kun ut tabletter til gravide, ammende og personer under 18 år.  
Lytt til radio eller oppsøk nrk.no og følg myndighetenes råd for øvrig. 
 

4. Kriseledelsen sørger for at følgende melding blir lagt ut på hjemmesiden og facebooksida 
til kommunen: 

Viktig melding. Det er varslet om utslipp av radioaktivt materiale i kommunen. Det 
anbefales at personer under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. Hvis man 
ikke har dette tilgjengelig hjemme kan man hente tabletter på kommunehuset på 
Segalstad bru. Det deles kun ut tabletter til gravide, ammende og personer under 
18 år.  
Lytt til radio eller oppsøk nrk.no og følg myndighetenes råd for øvrig.  

 

6. SAMTYKKESKJEMA FRA FORELDRE  
For å kunne dele ut jodtabletter til barna på skoler og barnehager så må det innhentes samtykke til 
dette fra foreldrene. Den enkelte skole og barnehage får ansvar for dette det første året. Deretter 
vil samtykke innhentes første gangen barnet begynner på skole eller barnehage i Sør-Fron 
kommune.  
 
Samtykkeskjema oppbevares i barnets elevmappe. Barnehager og skoler må ha oppdaterte 
navnelister med oversikt over hvem som kan få og ikke få jodtablett. Listene oppbevares sammen 
med tablettene på skolen/barnehagen.   
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Samtykkeerklæring 
 
Ved en hendelse som medfører store doser helseskadelig stråling er det viktig at barn og unge får 
tilført jod så raskt som mulig. Dette har vist seg å redusere risiko for utvikling av kreft i 
skjoldbruskkjertel markant. Her i kommunen har vi lagret jod slik at vi kan gi barna jod raskt ved 
en strålehendelse. Vi ønsker derfor deres samtykke slik at lærere kan gi barnet ditt jod om 
nødvendig, når de er på skolen/barnehage. Foreldre bør i tillegg ha jod lagret hjemme i tilfelle en 
atomhendelse utenom åpningstid i skole og barnehage. Det fås kjøpt reseptfritt på apotek.  
Det er veldig få barn som ikke kan ta jod pga sykdom eller allergi, men kommunen ønsker likevel 
følgende spørsmål besvart innen samtykke signeres.  
Sjekkliste:           Ja       Nei 

1. Har barnet kjent allergi for jod?       □ □ 
2. Har barnet noen kjent sykdom i skjoldbruskkjertel?     □ □ 

Viss ja på spørsmål 1 eller 2, kontakte fastlegen og hør om barnet kan få jod.  
Spørsmål 3 besvares bare av dem som krysser ja på spørsmål 1 og/eller 2. 

3. Barnet mitt har allergi og/eller sykdom i skjoldbruskkjertel men kan få jod? □ □ 
Om barnet deres ikke har allergi eller sykdom som medfører at en ikke skal ha jod, kan deres barn 
få jod. 
  
Ved å signere denne erklæring gir jeg mitt samtykke til at ________________ skole/barnehage 
kan gi barnet mitt jod ved behov. Samtykket gjelder frem til barnet er myndig. Det er mitt ansvar 
som forelder å opplyse om det tilstøter sykdommer slik at barnet likevel ikke kan få jod. 
 
 
Barnets navn:_______________________ Fødselsdato:___________________ 
 
 
Sted: ……………………………………………………… Dato:  ____/_____-20 
 
 
_____________________   __________________________ 
Mor      Far 
 
Ved aleneomsorg om barnet trengs det bare en underskrift 
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7. KONTAKTPERSONER VED ATOMHENDELSER  
 
Leder for helsestasjonen skal være en ansvarlig for å telle over tablettene og oppdatere navnelister 
utifra samtykkeskjemaer.  
 
I tillegg til den ansvarlige som har ansvar for at det skal være 15 personer som kan kontaktes for å 
kjøre tablettene ut til skolene/barnehagene på dagtid, eller distribuere tablettene fra kommunehuset 
på kveldstid ved behov for dette utenom skolens/barnehagens åpningstid. Disse personene bør 
være over 40 år, ikke har barn under 18 år og helst bo nærme kommunehuset. Dette for å sikre at 
de ikke tar skade av eksponering, ikke er bundet opp av å sikre jod til egne barn, og raskt kan 
komme til og låse opp ved behov.  
 
Navnelistene med kontaktinfo er lagt inn i kommunens CIM-installasjon, og finnes på 
papirformat i varslingslister, vedlegg 4 til beredskapsplanen. 


