
Indikatorer for 
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kommuner

Statusrapport per 09.06



Informasjon tilhørende indikatorer

Antall kommuner med under 3 ukers estimert lagervarighet:

• Gir en indikasjon på smittevernutstyr-situasjonen i kommunene. 

• Under tre ukers lager anses som et nivå som vanskeliggjør beredskaps- og 

aktivitietsplanlegging i kommunen. 

• Estimert lagervarighet er definert som kommunenes innrapporterte lagerbeholdning delt på 

det innrapporterte estimerte forbruket neste uke.
• Det forutsetter dermed at «estimert forbruk neste uke» forblir uendret de neste tre ukene. 

Definisjon av status og utvikling for antall kommuner med under 3 ukers estimert lagervarighet: 

Under 10 kommuner Antallet er redusert sammenlignet med forrige uke

Mellom 10 og 40 kommuner Antallet er det samme som i forrige uke

Mer enn 40 kommuner Antallet er økt sammenlignet med forrige uke
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Status uke 24 (forbruk kommende uke)

Smittevernutstyr Antall kommuner med 

under 3 ukers lager*

Status Utvikling

Hansker 7 

Kirurgiske munnbind 1 

Hodeplagg 10 

Smittefrakk 9 

Stellefrakk 44 

Øyebeskyttelse 6 

Åndedrettsvern FFP2 10 

Åndedrettsvern FFP3 18 
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Antall rapporterende kommuner

232

*Estimert varighet av lagerbeholdning, dersom innrapportert lagerbeholdning og estimert forbruk kommende uke er uendret neste 3 uker.  



Utvikling – Estimert lagervarighet
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*Estimert varighet av lagerbeholdning, dersom innrapportert lagerbeholdning og estimert forbruk kommende uke er uendret neste 3 uker.  



Utvikling – Innmeldt underskudd
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*Under 1 ukes estimert lagervarighet.



Følgende fordeling denne uke (neste ukes forsyning) – nasjonale tall

• Smittefrakker, 240’

• Smittedrakter, 80’

• Kir. munnbind, 4 mill.

• Visir, 100’

• Hansker, 9 mill.

• Lue enkel, engangs, 560’

• Stellefrakker, engangs, 100’ (hele volumet går til kommunene)

• Plast forklær, 100’
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Diverse informasjon

• Forventes store ukentlige leveranser tom. uke 35

• Alle kommuneregioner har meldt inn kontaktpersoner for uke 26 – 34 (oversikt sendes ut inkl. FM og St.O)
Viktig at hovedkontakt i kommuneregion har etablert kontaktnett med alle kommuner i sitt nedslagsfelt.

• Kommunikasjonslinje fordeling: H.dir -> Fylkesmannen -> Kontaktpersoner kommuneregion -> Kommuner

• Kommunikasjonslinje forsyning: Sentralt lager/Transport -> Kontaktpersoner kommuneregion -> Kommuner

• Fordeling sommeren 2020: Utgangspunktet er etter fordelingsnøkkel (omfordeling ved prekære behov

• Dialog mellom Fylkesmannen og St.O/lager og logistikk

• Ukentlig rapportering i Alltin – tirsdager innen kl. 09.00

• Ukentlige logistikkmøter i regionen (gjelder ikke kommunene)
• Ukentlige KUF møter nasjonalt (gjelder ikke kommunene)
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