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Kjell Gunnar Nilsen

Fra: Kjell Gunnar Nilsen

Sendt: mandag 20. april 2020 19:56

Til: #KU.Folkebibliotek-i-Nordland

Kopi: Kari Tverelv Angelsen

Emne: Fwd: FHI om materialhåndtering

Videresendt melding: 

 

Fra: Svein Arne Tinnesand <SveinArne.Tinnesand@nb.no> 

Dato: 20. april 2020 kl. 15:41:05 CEST 

Til: "fylkesbibliotek@viken.no" <fylkesbibliotek@viken.no>, "Deichmanske bibliotek 

(postmottak@deb.oslo.kommune.no)" <postmottak@deb.oslo.kommune.no>, 

"firmapost@rogfk.no" <firmapost@rogfk.no>, Nordland Fylkesbibliotek 

<nordland.fylkesbibliotek@nfk.no>, "Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal 

(fylkesbiblioteket@mrfylke.no)" <fylkesbiblioteket@mrfylke.no>, "Trøndelag fylkesbibliotek 

(postmottak.fylkesbiblioteket@trondelagfylke.no)" 

<postmottak.fylkesbiblioteket@trondelagfylke.no>, "fylkesbiblioteket@vtfk.no" 

<fylkesbiblioteket@vtfk.no>, "post@innlandetfylke.no" <post@innlandetfylke.no>, "post@vlfk.no" 

<post@vlfk.no>, "postmottak@agderfk.no" <postmottak@agderfk.no>, "post@bergenbibliotek.no" 

<post@bergenbibliotek.no>, "postmottak@tffk.no" <postmottak@tffk.no> 

Kopi: "heidihov@viken.no" <heidihov@viken.no>, "Knut Skansen 

(knut.skansen@kul.oslo.kommune.no)" <knut.skansen@kul.oslo.kommune.no>, "Jonas Svartberg 

Arntzen (jonas.svartberg@kul.oslo.kommune.no)" <jonas.svartberg@kul.oslo.kommune.no>, 

"mette.gjerdrum@vtfk.no" <mette.gjerdrum@vtfk.no>, "tone.nyseter@innlandetfylke.no" 

<tone.nyseter@innlandetfylke.no>, "Ruth.Ornholt@hfk.no" <Ruth.Ornholt@hfk.no>, Kari Skibenes 

<Kari.Skibenes@vlfk.no>, "Stenbro, Nina" <Nina.Stenbro@AGDERFK.NO>, "Indergaard, Leikny Haga" 

<Leikny.Indergaard@bergen.kommune.no>, "birgit.larsen@tffk.no" <birgit.larsen@tffk.no>, 

"Knutsen, Sunniva" <Sunniva.Knutsen@ffk.no>, "Annette Elin Koch (annette.elin.koch@mrfylke.no) 

(annette.elin.koch@mrfylke.no)" <annette.elin.koch@mrfylke.no>, Anita Munch Kulset 

<anikul@nfk.no>, "Britt. Ellingsdalen@rogfk. no (Britt.Ellingsdalen@rogfk.no)" 

<Britt.Ellingsdalen@rogfk.no>, "Hildegunn Hestnes (hilhe@TRONDELAGFYLKE.NO)" 

<hilhe@TRONDELAGFYLKE.NO>, SBU <SBU@nb.no> 

Emne: FHI om materialhåndtering 

  

Hei 

  

Mange av oss har fått spørsmål om spesielle tiltak i forbindelse med materialhåndtering, det har 

også vist seg at ulike personer på FHI har gitt tildels litt sprikende svar på spørsmål knyttet til dette. 

Som noen av dere har fått beskjed om har vi jobbet litt mot FHI for at de skal gi en autorativ 

anbefaling om hvordan materialet skal håndteres.  Jeg gjengir hele e-posten fra FHI under her.  

  

Når det gjelder sentrale retningslinjer for åpning er de mer tilbakeholdne. Vi registrerer bibliotek 

åpner for utlån i samråd med kommunelegen. Et eksempel på en forholdsvis stor kommune som 

gjør det er Sandnes kommune https://sandnesbibliotek.no/biblioteket-apner-22-april/ 

  

Vennlig hilsen 

  

Svein Arne Tinnesand 

Nasjonalbiblioteket 

Postboks 2674 Solli 

0203 Oslo 
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Telefon 23 27 61 38/48 26 12 17 

https://bibliotekutvikling.no/ 

  

 
  

  

  

  

  

Hei, 

Beklager at jeg ikke har svart før. Jeg har ventet på en avklaring internt, siden det har vært gitt litt 

ulike råd på liknende henvendelser. Nå har vi landet på en anbefaling, som vi også vil legge ut på 

nettsidene våre.   

  

SARS-CoV-2 (koronaviruset) smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte ved at viruset slynges ut ved 

hosting/nysing i en avstand på 1-2 meter fra der den syke oppholder seg. Dråpene faller ned på 

flater i omgivelsene og kan gi indirekte kontaktsmitte. Faren for at noen skal bli syke gjennom 

indirekte kontaktsmitte avhenger igjen av en rekke forhold; flaten må inneholde tilstrekkelig 

mengde med virus og den som berører den forurensede flaten må berøre ansiktet (nese, munn og 

øyne) med forurensede hender i løpet av kort tid.   

  

Studier har vist at viruset kan overleve på ulike typer flater fra timer til opptil dager. Vi vurderer det 

slik at risiko for indirekte smitte fra bøker er lav.  

  

Jeg vet ikke hvilke rutiner bibliotekene har for håndtering av bøker generelt. Vi tenker uansett at 

dere kan følge de vanlige rutinene deres. Det å iverksette spesielle tiltak som å sette bøkene i 

karantene eller rengjøre bøkene på grunn av covid-19 er ikke nødvendig.   

  

Ansatte bør ha gode rutiner for håndhygiene (håndvask eller hånddesinfeksjon) ved all kontakt med 

bøker.  

  

Et generelt godt renhold av alle flater og felles berøringspunkter er også et viktig tiltak. Dere kan 

finne informasjon om dette her: 

•             https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-

yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-

helsetjenesten/?term=&h=1 

  

Ta gjerne kontakt om dere har ytterligere spørsmål. 

  
Vennlig hilsen 

Tone Bruun 
Overlege 
Avdeling for smittevern og vaksine | Folkehelseinstituttet  
Postadresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo 
Besøksadresse: Lovisenberggata 6, Oslo 
Telefon: 21 07 67 42 | Mobil: 990 19 279  
www.fhi.no  
tone.bruun@fhi.no 
  

 
  


