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Landsmøtet gjennomføres som digitalt møte 

Sentralstyret har gjort en grundig vurdering, og er kommet til at smittesituasjonen 

medfører for stor risiko og usikkerhet. Vi kommer tilbake med mer detaljer om tid 

og program for gjennomføring. Vi holder fast på dato, som er 10. og 11. oktober, og 

vi ser for oss at møtet skal foregå begge dager. Det gir oss mulighet til å ta pause, 

redaksjonskomiteene kan jobbe og delegatene lokalt kan samsnakke, eventuelt spise 

sammen dersom dere er i nærheten av hverandre.   

Vi hørte fra fylkeslederne at det er ønske om å møtes fysisk, samtidig som 

meldingen er at noen kvier seg for å reise og andre har personer i familien med økt 

risiko og som de ønsker å skjerme for smitte best mulig. Vi er også klar over at 

mange synes det er strevsomt å sitte lang tid på digitale møteplattformer. For noen 

av våre medlemmer er det ekstra slitsomt på grunn av kognitive utfall. Vi antar at 

enkelte av delegatene kan være dårlig utstyrt for å benytte denne møteformen. Eks 

at det er vanskelig å skjerme seg fra lyd, eller at det er dårlig nettkapasitet.  

Sentralstyret har veid disse forholdene opp mot hverandre, og også undersøkt med 

andre organisasjoner. Til sist landet sentralstyret på at møtet må gjennomføres 

digitalt. Det blir nå vurdert sammen med sekretariatet hvordan møtet bør 

gjennomføres, og om det er praktisk mulig å behandle alle saker som var planlagt 

satt opp på dagsordenen.   

Lokale arrangementer og smittesituasjonen 

Vi har oppfordret fylkesavdelingene til å gjennomføre lokale arrangementer så sant 

smittesituasjonen tillater det. Det betyr at det er viktig å oppdatere seg både på 
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retningslinjene fra FHI og situasjonen i kommunen. Myndighetene både nasjonalt 

og lokalt endrer reglene, etter som situasjonen endres. Det betyr at vi må være 

oppdaterte på det som til enhver tid gjelder.  

Som arrangør er det et krav at vi har nøyaktige deltakerlister, pass derfor på at dere 

har oppdatert kontaktinformasjon til deltakere og eventuelle assistenter om det 

skulle bli nødvendig å smittespore.  

Har dere et arrangement på hotell eller annet offentlig lokale, har de aller fleste nå 

etablert gode smittevernrutiner. Som arrangør kan dere etterspørre disse rutinene, 

slik at dere vet hva som gjelder. Får dere deltakere tilreisende, kan det være aktuelt 

å spørre om det er mulig å isolere personer som blir syke eller får symptomer, og 

om det er rutiner for ekstra rengjøring der personen har oppholdt seg. Alt dette er 

satt opp i to sjekklister som FHI har utarbeidet, og som er tilgjengelig på nettsiden 

deres.  

Som et hjelpemiddel for fylkesavdelingene som arrangør, kan dere benytte FHIs 

mal for risikovurdering av arrangementer med sjekkliste for å sikre ivaretagelse av 

smitteverntiltak. Dere kan laste ned begge sjekklistene, her er lenke til sjekkliste for 

arrangementer: 

FHIs sjekkliste for arrangementer: 

https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_

risikovurdering-av-arrangementer.pdf  

Sjekkliste for smitteverntiltak ligger på samme sted.  

Digitale møteplasser lokalt 

CP-foreningen har viktige lokale tilbud for medlemmene, og derfor bestreber vi oss 

på å holde kontakten med medlemmene. En del av våre medlemmer har ikke så 

mange alternativer, våre tilbud betyr mye.  

Vi må være forberedt på at smittevernreglene kommer til å vare. Vi vet ikke hvor 

lenge. Det gjør det utfordrende å planlegge fysiske møter, særlig om det innebærer 

reise.  

Digitale møteplasser, eller i kombinasjon med fysiske møter, kan være gode 

alternativ. Styrene begynner nå å få erfaring med møter på teams. Prøv gjerne ut 

denne plattformen til temamøter eller samtaler med medlemmene.  

https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_risikovurdering-av-arrangementer.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_risikovurdering-av-arrangementer.pdf
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Sekretariatet benytter Pexip til våre webinarer, lunsjmøter etc. Dere kan også 

benytte Pexip, men vi må passe på at det ikke blir møtekollisjon. Ta kontakt med 

sekretariatet om dere ønsker å bestille tid på Pexip.  

Fortsett gjerne også med å dele våre arrangementer på deres lokale Facebooksider, 

med oppfordring til medlemmer lokalt om å delta.  

Har dere behov for hjelp, er det bare å kontakte oss i sekretariatet. Vi kan sikkert 

ikke svare på alt, men finne noen som kan svare.  

Siste frist for innlevering til CP-bladet 

Har dere gjennomført arrangementer fysisk eller digitalt de siste månedene og har 

lyst til å skrive noen linjer om det til CP-bladet? Alle bidrag er velkomne og siste 

frist for innlevering til heidi@cp.no er 10.september. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Eva Buschmann 

generalsekretær 
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