
 
   

 
 

Prosedyre for utdeling av jodtabletter 

 

Generell informasjon  

Jodtabletter (KI) skal inntas så raskt som mulig og senest 4 timer etter en akutt hendelse. Jodtabletter 

beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Tiltaket utdeling av jodtabletter vil 

i de fleste tilfeller iverksettes i kombinasjon med anbefalinger om innendørsopphold.  

Jodtabletter som Færder kommune har til utdeling, er godkjent for bruk selv om brukstid er utgått. 

Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) tester batchnumrene som kommunene har til disposisjon 

årlig. Batch no TF202B er fortsatt godkjent for bruk.  

Varsling  

Varsling av elever under 18 år gjøres gjennom skole-SMS til foresatte.  

Øvrige grupper blir varslet gjennom kommunens varslingssystemer, samt via kommunens nettsider/sosiale 

medier.  

Å hente ut og ta jodtabletter er frivillig.  

Ansvar for utdeling og målgrupper 

Det er virksomhetsleder ved den enkelte barneskole som skal organisere utdeling av jodtabletter til 

målgruppene (se puljene under).  

Jodtablettene i Færder kommune er forfordelt ut til barneskoler hvor en har hensyntatt innbyggere i 

skolekrets tilhørende pulje 1. Ved behov for utlevering av Jodtabletter i pulje 2 vil dette bli kjørt ut til 

aktuelle barneskole fra lokale lagre (Smidsrød helsehus, Tjøme sykehjem). 

Pulje 1: Gravide, ammende og barn under 18 år. 

Pulje 2: Alle mellom 18 og 40 år, eventuelt påfyllingsdose for gravide, ammende og barn under 18 år 

påfyllingsdose. 

Innbyggere og barn tilhørende målgruppene er fordelt etter barneskolekrets: 

Utleveringssted Tilhører skolekrets 

Lindhøy skole 

Tjøme usk 

Lindhøy skole 

Lindhøy barnehage 

Læringsverkstedet Randineborg 

 
 



 
   

 
 

Utleveringssted Tilhører skolekrets 

Labakken skole 

Labakken skole 

Hundremeterskogen bhg 

Borgheim usk 

Nøtterøy VGS 

Labakken bhg 

Herstadløkka bhg 

Vestkogen bhg 

Smidsrød FUS 

Steinerbarnehagen 

Steinerskolen 

 
 

Utleveringssted Tilhører skolekrets 

Brattås skole 

Brattås skole 

Brattås barnehage 

Andre* 

 
 

Utleveringssted Tilhører skolekrets 

Teie skole 

Teie skole 

Teigar usk  

Læringsverkstedet Tiriltoppen bhg 

Teie kirke bhg 

Teiehøyden bhg 

 
 

Utleveringssted Tilhører skolekrets 

Føynland skole 
Føynland skole 

Føynland bhg 



 
   

 
 

Læringsverkstedet Knerten bhg 

Husøy bhg 

 
 

Utleveringssted Tilhører skolekrets 

Torød skole 
Torød skole 

Torød bhg 

 
 

Utleveringssted Tilhører skolekrets 

Oserød skole 

Oserød skole 

Oserød bhg 

Hårkollen bhg 

Barnas have 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


