
Verktøy for risikovurdering fra arrangement med 100-500 deltakere  
(tabell 2, Folkehelseinstituttet)  
 
Gjennomføring av arrangementet skal godkjennes av kommunen. 
Hvis man svarer «ja» på spørsmålene 1-4 nedenfor, bør man vurdere om gjennomføring er forsvarlig. 
Hvis svaret er nei på alle spørsmålene, kan arrangementet gjennomføres uten videre risikovurdering. 
 

Risikofaktor Ja Nei Risikovurderende tiltak som kan 
iverksettes 

1. Smittespredning av covid-19 i 
kommunen  
 

   
 

2. Internasjonal deltagelse utenfor 
Norden  

   
 

3. Deltagere med samfunnskritiske 
oppgaver (helsepersonell eller andre)  

   
 
 

4. Deltagere i risikogrupper (eldre 
personer og personer med 
underliggende kronisk sykdom) 

   
 
 

5. Innendørs arrangement     
 

6. Høy tetthet mellom 
deltagere/utøvere/publikum  

   
 

7. Hygienetiltak er ikke tilstrekkelig 
(håndvask, hånddesinfeksjon)  

   
 

8. Antall toaletter ikke tilstrekkelig     
 

9. Matserveringstilbud som gir grunnlag 
for sammenstimling av mennesker  

   
 

10. Alkoholservering    
 

11. Utilstrekkelig kapasitet på transport    
 

12. Langvarig arrangement    
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