
 

Distribusjon av jodtabletter i Salangen kommune 
  

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot 
kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men 
i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.   

 

Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod 
(jodtabletter). Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. 
Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene.  

 

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine 
innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det 
innebærer at tablettene bør gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som 
f.eks. i skoler og barnehager.  

  

Distribusjon av jodtabletter i barnehage og skole 

I Salangen kommune er det besluttet at skole og barnehage skal ha jodtabletter tilgjengelig i tilfelle 
myndighetene gir råd om at tabletter deles ut til barn og unge.  

Dette innebærer at kommunen har tilgjengelige tabletter som skal dekke det antall barn og unge som 
går i barnehage og skole. 

 

Reservasjon mot utdeling av jodtabletter  

Dersom man ønsker å reservere seg mot utdeling av jod-tabletter bes det om at vedlagte skjema 
fylles ut og returneres til barnehage og skole.   

 

Informasjon om Jodtabletter på andre språk og ytterligere informasjon om distribusjon av 
jodtabletter til befolkningen finnes på hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 

 

 

 

 

 

 



 

Samtykkeskjema for utdeling av jodtabletter 
Salangen kommune har jodtabletter tilgjengelig i tilfelle myndighetene gir råd om at tabletter deles 
ut til barn og unge.  

 

  

Barnets/elevens navn :______________________________________ 

 

Jeg/vi ønsker at barnet/eleven får utdelt jodtabletter. 

 

Jeg/vi reserverer oss mot at barnet/eleven skal få utdelt jodtabletter.  

 

 

Vi gjør oppmerksom på at dette samtykket/reservasjon når som helst kan trekkes tilbake, men at det 
må skje med et nytt skriftlig skjema. 

 

  

Navn på foresatte (med blokkbokstaver):  

  

Foresatt 1: ____________________________________________________________ 

  

Foresatt 2: _____________________________________________________________ 

  

  

 

Sted/dato:_____________________  

  

  

Underskrift:_______________________________________________ 


