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1. Forankring 

 

 

Målsetting:  

 

Smittevernplanen for Målselv skal verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og  

konsekvensene disse kan medføre.  

Planen beskriver hvordan vi skal forebygge smitte, og hvilke skadebegrensende tiltak som 

skal iverksettes når smitteutbrudd oppstår. 

 

Smittevernplanen er ikke ment som et fullstendig oppslagsverk. Den beskriver viktige  

prinsipper og prosedyrer. Utfyllende informasjon er lagt i vedlegg, og i lenker til sentrale 

dokument og forskrifter. 

 

Kommunens smittevernplan er et ledd i tiltakskjeden mot smittsomme sykdommer, og er 

samordnet med  helseforetaket, fylkesmannen og departementet.   

Lovgrunnlag: 

 

Smittevernloven gir klare bestemmelser i kampen mot smittsomme sykdommer. Loven er 

også hjemmel for viktige forskrifter, retningslinjer og veiledninger. I 

Viktige lenker: 

Smittevernloven: 

http://www.lovdata.no/all/nl-19940805-055.html 

Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19950101-0100.html 

Forskrift om tuberkulosekontroll 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090213-0205.html 

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten: 

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20050617-0610.html 

Matloven:  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20031219-124-

003.html&emne=matlov*& 

Drikkevann 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,5901:

1:0:0:::0:0&MainContent_6263=6464:0:25,5923:1:0:0:::0:0&List_6212=6218:0:25,5925:1:0:

0:::0:0 

  

http://www.lovdata.no/all/nl-19940805-055.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19950101-0100.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090213-0205.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20050617-0610.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20031219-124-003.html&emne=matlov*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20031219-124-003.html&emne=matlov*&
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,5901:1:0:0:::0:0&MainContent_6263=6464:0:25,5923:1:0:0:::0:0&List_6212=6218:0:25,5925:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,5901:1:0:0:::0:0&MainContent_6263=6464:0:25,5923:1:0:0:::0:0&List_6212=6218:0:25,5925:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,5901:1:0:0:::0:0&MainContent_6263=6464:0:25,5923:1:0:0:::0:0&List_6212=6218:0:25,5925:1:0:0:::0:0
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Plikter og ansvar: 

 

Politisk ledelse i kommunen har det overordna ansvaret for smittevernet i henhold til § 7-1 i 

Smittevernloven. Smittevernplanen skal godkjennes av kommunestyret.  

 

Smittevernlegen skal etter § 7-2 i overnevnte lov: 

 Utarbeide smittevernplan og revidere denne  

 Organisere smittevernarbeid rettet mot grupper av befolkningen 

 Holde oversikt over smittsomme sykdommer i befolkningen 

 Foreslå forebyggende tiltak 

 Bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har i oppgave å arbeide 

med vern om smittsomme sykdommer 

 Gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme 

sykdommer 

 

Mattilsynet har ansvar for matloven med forskrifter, herunder ansvar for drikkevann. 

 

  

Sammenheng med andre kommunale planer: 

 

Smittevernplanen er en underordnet del av kommunens overordna kriseberedskapsplan. I 

smittevernmessige beredskapssituasjoner skal smittevernlegen gjennom ordfører eller 

rådmann aktivisere kommunens kriseledelse slik skissert i overordna plan. 

 

Infeksjonskontrollprogrammene på sykehjem er en viktig del av smittevernarbeidet i 

kommunen og regnes som en underplan til smittevernplanen. 

 

Ved smittevern i en beredskapssituasjon vil kommunens plan for helsemessig og sosial 

beredskap skissere omdisponering av personell og bygningsmasse for å møte behovene ved 

for eksempel en influensapandemi.  

Kommunens beredskapsplan: 

F:\Beredskapsplaner\Overordna beredskapsplan for Målselv kommune.pdf 

 

Revisjonsrutiner og tilgjengelighet: 

 

Smittevernplanen skal revideres hvert 2.år. Smittevernlegen har ansvar for revisjon. 

Papirversjon skal være tilgjengelig hos administrasjon, smittevernlege og i kurativ utøvende 

virksomhet som helsesøster- og legetjeneste. 

Smittevernlegen har også ansvar for løpende oppdatering av internett-utgaven,  f.eks av 

lenkene. Internett-utgaven skal være tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

 

 

 
 

file://///Newton/felles/Beredskapsplaner/Overordna%20beredskapsplan%20for%20Målselv%20kommune.pdf
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2. Lokale forhold 

 

Demografi: 

 

Målselv har per 1.1.2014 6634 innbyggere, hvorav drøye 1550 er under 18. 

 

 

Om kommunen: 

 

Målselv er en arealmessig stor kommune på 3322 kvadratkilometer, som strekker seg fra kyst 

til høyfjellsområder inn mot svenskegrensa. 

I kommunen er det  tettest befolket på Bardufoss, Moen/Olsborg og i Øverbygd. Halvparten 

av befolkningen bor utenfor det en definerer som tettbygde strøk.  

Kommunehuset ligger på Moen.  

Enkelte av innbyggerne har lang vei til kommunesentra. Klimatiske forhold kan være en 

utfordring, spesielt vinterstid.  

 

Kommunen har egen sivil og militær flyplass på Bardufoss,  

Målselv er en forsvarskommune med militære avdelinger i Heggelia og på Skjold. Forsvaret 

har egen medisinsk tjeneste for vernepliktige med egen militær legevakt og sykestuer både på 

Skjold og Bardufoss flystasjon. Man har lang tradisjon med militært-sivilt samarbeid både 

innen smittevern og generell beredskap. 

 

Kommunen er vertskommune for Fjellandsbyen som i høysesongen brukes av mange 

besøkende. De store arealene i kommunen er mye brukt av turfolk. 

Kommunen har også videregående skoler med elever fra andre kommuner.  
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De siste årene har kommunen hatt asylmottak, og det har ført med seg nye utfordringer innen  

smittevern. 

Lokale ressurser: 

 

Se vedlegg 1,side 21. 

 

 

Eksterne ressurser: 

 

Se vedlegg 2, side 22. 

 

 

 

Risiko og sårbarhetsanalyser/utfordringer: 

 

Gjennom nasjonalt vaksinasjonsprogram og den store oppslutningen om programmet er barn 

og unge godt beskyttet mot de agens som inngår. Dette gjelder også de ikke-vaksinerte, 

grunnet såkalt gruppeeffekt. Den gjennomgående gode folkehelsa gjør at dødeligheten er lav 

ved smittsomme sykdommer generelt, sett i forhold til store deler av verdensbefolkningen.   

 

Likevel vet en at det er de yngste og de eldste, sammen med gravide,  som er mest sårbare for 

infeksjonssykdom både i forhold til mottakelighet og dødelighet. 

 

For disse gruppene er det viktig med en god medisinsk beredskap som klarer å fange opp og 

starte behandling av de alvorlige tilfellene, samtidig som man på den andre siden bør unngå 

unødvendig antibiotikabehandling og sekundær resistensproblematikk. For å sikre denne 

gruppen et godt smittevern er helsesøstertjenesten og fastlegene de viktigste aktørene.  

 

Til tross for et velfungerende helsevesen og god folkehelse må en likevel regne med at det vil 

oppstå alvorlige og fatale tilfeller av smittsom sykdommer i befolkningen. Dette stiller store 

krav til en ryddig, åpen og forsvarlig helsetjeneste -  ikke minst i forhold til informasjon og 

råd til befolkningen. Vi så hvor viktig dette var under svineinfluensaepidemien.  

 

Andelen av eldre i befolkningen vil øke kraftig i årene framover og en vil få økende press på 

hjemmebasert omsorg og sykehjemstilbud. Flere eldre med sammensatte lidelser vil utgjøre 

en smittevernmessig utfordring. Gode rutiner for hygiene i hjemmetjeneste og på sykehjem vil 

være enkle og sentrale tiltak i dette arbeidet. Smitteutbrudd for eksempel av norovirus i 

sykehjem vil kunne ha store konsekvenser og kommunen bør sørge for rutiner for å redusere 

sannsynligheten for utbrudd og tiltak for å begrense konsekvensene når utbruddet er et 

faktum. Her vil infeksjonskontrollprogrammene på sykehjem være et sentralt redskap. 

 

Aktivering av tidligere tuberkuløs sykdom hos eldre står for 50 % av registrerte 

tuberkulosetilfellene i året i Norge. Slik aktivering med mulighet for smitte for eksempel på 

sykehjem vil kunne ha alvorlige konsekvenser, selv om sannsynligheten ikke er svært stor i 

hver enkelt kommune. Eget tuberkuloseprogram er derfor beskrevet. 
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Økt kontakt med resten av verden gjennom endrede reisevaner og innvandring representerer 

en smittevernmessig utfordring. Gjennom å sikre et oppegående reisevaksinasjonsprogram 

kan en beskytte befolkningen mot enkelte former for smitte. Det er viktig at kommunen har 

tilbud om råd og vaksinering for utenlandsreiser. 

 

Tilstedeværelse av forsvaret medfører spesielle smittevernmessige utfordringer. Soldater fra 

hele Norge bor og arbeider tett på hverandre og en har årlige utbrudd av smittsomme 

sykdommer. Når soldatene har vært hjemme på perm, bringer de med seg smitte. Målselv er 

derfor utsatt for tidlig smitte med influensa, adenovirus, norovirus, atypiske lungebetennelser, 

kikhoste, brennkopper etc. Overføring av smitte til lokalbefolkning forekommer ofte. 

Forsvarets tjeneste i utlandet medfører i tillegg en ekstra innfallsport for import av 

smittsomme sykdommer. En har de siste årene sett økende antall omslagere på Mantoux-test 

etter endt utenlandstjeneste.  

 

Etablering av asylmottak i kommunen har vært en ny utfordring innen enkelte sykdommer, 

spesielt tuberkulose, HIV og hepatitt B. Innvandring fra områder med et annet 

sykdomspanorama enn vårt gjør det nødvendig å sikre at innvandrere tilbys en forsvarlig 

helsekontroll for å hindre spredning av eventuelt smitte. 

En av fastlegene – fortiden Nina Kjær Brones – skal ha medisinsk ansvar for denne tjenesten, 

og det er utarbeidet egne rutiner for legeundersøkelse og rutineprøver av nyankomne. 

Se vedlegg 10. 

 

  

Nye internasjonale viruspandemier er sannsynlig, men når den neste kommer er usikkert. God 

generell helsetilstand, godt utbygde helsetjenester og en stabil infrastruktur gjør at Norge har 

bedre forutsetninger enn mange andre land for å håndtere pandemier. Epidemien med 

svineinfluensa viste at det er viktig å ha mulighet til å vaksinere store grupper på kort tid. 
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3.Smittevern i normalsituasjonen 
 

 

Ansvar og myndighet: 

 

Smittevernsansvaret i daglig pasientkontakt ligger hos det enkelte helsepersonell. Det være 

seg fastlege, helsesøster, sykehjemsansatte osv. Ved påvisning av smittsom sykdom har 

fastlege og tilsynslege ansvar for å gi pasienten adekvat informasjon og behandling. 

Smittevernlege kan kontaktes ved behov for råd og veiledning. 

 

For spesielt smittsomme eller spesielt farlige sykdommer er det etablert varslingsrutiner fra 

utøvende helsepersonell til smittevernlege og Folkehelseinstituttet for at disse skal kunne 

overvåke smittesituasjonen, tilse at pålagt behandling iverksettes og hindre større 

smitteutbrudd.  

 

Smittevernlegen og kommune er pålagt en overordnet funksjon ved å holde oversikt over 

smittesituasjonen og gjennom sitt arbeid hindre at befolkningen utsettes for smitte og således 

redusere sannsynligheten for utbrudd av smittsom sykdom. 

Gjennom meldingssystemet sikrer en at smittevernlege har oversikt over smittestatus i 

kommunen og kan gjøre nødvendige grep ut fra dette. Smittevernlegen skal bistå og hjelpe 

øvrige deler av kommunens helsetjeneste i arbeidet mot smittsomme sykdommer når dette er 

nødvendig. 

 

Legene er tilpliktet å melde til fra til smittevernlege dersom de ikke har forutsetning for å 

undersøke smittede personer, eller utføre smitteoppsporing. 

 

De som oppholder seg i kommunen har rett til nødvendig smittevernhjelp og ved 

allmennfarlig smittsom sykdom også rett til gratis helsehjelp. Nyankomne asylsøkere tilbys 

førstegangsundersøkelse hos lege og helsesøster for å avdekke så vel smittsom sykdom som 

andre fysiske og psykiske lidelser med behov for oppfølging. 

 

Helseopplysning: 

  

I sitt daglige arbeid tilplikter fastlege, hjemmetjeneste, sykehjemsansatte og helsesøster å 

informere pasientene om nødvendige tiltak for å unngå smittsomme sykdommer. Ved påvist 

smittsom sykdom skal det informeres om tiltak for å hindre videre smitte, samt identifisering 

av smittekilde når dette er relevant. 

 

Smittevernlegen har et selvstendig ansvar for å drive helseopplysning ovenfor befolkningen. 

Både i forhold til hvordan de skal håndtere infeksjonssykdommer, tegn på alvorlige 

sykdommer og for å forebygge unødig uro ved spesielle hendelser. 
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Helsestasjon og vaksinasjon: 

 

Helsestasjon har ansvar for pålagte undersøkelser av barn og gjennomføring av 

barnevaksinasjonsprogrammet. Herunder gis også generell informasjon knyttet til 

infeksjonssykdommer og tiltak for å forhindre og ved utbrudd ivareta barn. 

 

Når og hva vaksineres det mot i barnevaksinasjonsprogrammet: 

 

Barnevaksinasjonsprogrammet 

Barnets alder Vaksinasjon mot Preparatnavn 
Antall 

stikk 
6 uker Rotavirussykdom (gis i munnen) Rotarix "GSK" (slv.no)  - 

3 md 

 

 

Rotavirussykdom (gis i munnen) 

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt 

og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib)  

 

Pneumokokksykdom 

 

 

 

Rotarix "GSK" (slv.no) 

Infanrix-

Polio+Hib  "GSK" 

(slv.no)  

Prevenar 13 "Pfizer" 

(slv.no) 

- 

2 

  

5 md 

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt 

og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib) 

Pneumokokksykdom 

 

Infanrix-

Polio+Hib  "GSK" (slv.no) 

Prevenar 13 "Pfizer" 

(slv.no) 

2 

12 md 

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt 

og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib) 

Pneumokokksykdom 

 

Infanrix-

Polio+Hib  "GSK" (slv.no) 

Prevenar 13 "Pfizer" 

(slv.no) 

2 

15 md Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)  

Priorix "GSK" (slv.no) 

 

1 

2.klasse  

(7-8 år) 

Difteri, stivkrampe, kikhoste og 

poliomyelitt (DTP-IPV)  

Tetravac "SPMSD" 

(slv.no) 

1 

6.klasse 

(11-12 år) 
Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)  Priorix "GSK" (slv.no)  1 

7.klasse, 

jenter 

(12-13 år) 

Humant papillomavirus (HPV), 3 doser 

(Vaksine mot livmorhalskreft) 

Gardasil "SPMSD" 

(slv.no) 

1 

10.klasse 

(15-16 år) 

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt 

(dTP-IPV)  

Boostrix polio "GSK" 

(slv.no) 

 1 

http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=1f42fa82-a05d-469d-85cf-83af8f9d8098&searchquery=Rotarix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69485::1:6182:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69485::1:6182:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69486::1:6182:6:::0:0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=1f42fa82-a05d-469d-85cf-83af8f9d8098&searchquery=Rotarix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=282a1e50-1f5f-4d42-a254-5db7d5182150&searchquery=Infanrix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=282a1e50-1f5f-4d42-a254-5db7d5182150&searchquery=Infanrix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=282a1e50-1f5f-4d42-a254-5db7d5182150&searchquery=Infanrix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=da581916-56cc-407e-87e7-62194f0c057c&searchquery=Prevenar%2013&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=da581916-56cc-407e-87e7-62194f0c057c&searchquery=Prevenar%2013&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69485::1:6182:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69485::1:6182:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69486::1:6182:6:::0:0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=282a1e50-1f5f-4d42-a254-5db7d5182150&searchquery=Infanrix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=282a1e50-1f5f-4d42-a254-5db7d5182150&searchquery=Infanrix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=da581916-56cc-407e-87e7-62194f0c057c&searchquery=Prevenar%2013&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=da581916-56cc-407e-87e7-62194f0c057c&searchquery=Prevenar%2013&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69485::1:6182:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69485::1:6182:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69486::1:6182:6:::0:0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=282a1e50-1f5f-4d42-a254-5db7d5182150&searchquery=Infanrix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=282a1e50-1f5f-4d42-a254-5db7d5182150&searchquery=Infanrix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=da581916-56cc-407e-87e7-62194f0c057c&searchquery=Prevenar%2013&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=da581916-56cc-407e-87e7-62194f0c057c&searchquery=Prevenar%2013&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69487::1:6182:5:::0:0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=0f0bbd57-c8e0-4ed2-98e7-7fa691bf513e&searchquery=Priorix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:74692::1:6182:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:74692::1:6182:2:::0:0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=082478ab-325b-48db-a422-6f8aeaf6a806&searchquery=tetravac&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=082478ab-325b-48db-a422-6f8aeaf6a806&searchquery=tetravac&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69487::1:6182:5:::0:0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=0f0bbd57-c8e0-4ed2-98e7-7fa691bf513e&searchquery=Priorix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:74264::1:6182:4:::0:0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=f62b30b1-b0ac-4a09-ba16-e2d7e4f217c8&searchquery=gardasil&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=f62b30b1-b0ac-4a09-ba16-e2d7e4f217c8&searchquery=gardasil&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:74692::1:6182:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:74692::1:6182:2:::0:0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=3f02c34b-fdf0-41d0-8ef1-2d8e3b85f9ad&searchquery=Boostrix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=3f02c34b-fdf0-41d0-8ef1-2d8e3b85f9ad&searchquery=Boostrix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
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  Tuberkulose (BCG), 1 dose* 

 

BCG-vaksine, frysetørret 

"SSI" (slv.no) 

  

  
 

Hepatitt B, 3 eller 4 doser* 

 

Engerix B "GSK" (slv.no) 
 

 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Kommunen har ansvar for reisevaksinering i henhold til gjeldende retningslinjer, disse finnes 

mellom annet på Folkehelseinstituttets hjemmesider:  

 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6566

&MainContent_6263=6464:0:25,&List_6212=6218:0:25,7105:1:0:0:::0:0 

 

Vaksinasjon mot hepatitt B og tuberkulose gis til særlig utsatte grupper etter gjeldende 

retningslinjer. 

 

Influensavaksine skal tilbys til alle i definerte risikogrupper (over 65 år, sykehjemsbeboere, 

pasienter med kronisk hjerte og lungesykdom, diabetikere). Dette tilbudet organiseres også 

gjennom helsesøster og legekontor, i samarbeid med smittevernlege. Det er et mål at langt 

flere i risikogruppene skal la seg vaksinere og dette vil være en prioritert oppgaver. 

Pneumokokkvaksine skal tilbys til samme grupper, samt til immunsvekkende og personer 

som har fjernet milten, hvert 10.år. 

 

 

 

 

Sykehjem ,  hjemmebasert omsorg og helseinstutusjoner: 

 

Sykehjemmene og spesielt leder på sykehjemmet er pålagt å ha et infeksjonskontrollprogram 

og det er naturlig at smittevernlege følger dette opp. Se vedlegg 11 

Samme kontrollprogram kan gjerne implementeres i hjemmetjenesten selv om dette ikke er 

pålagt. Da vil rutiner for årlig influensavaksine, tiltak for å redusere smittefare samt tiltak ved 

utbrudd bli skriftliggjort og revisjon av daglige driftsrutiner vil bli lettere. 

Infeksjonskontrollprogrammet er en viktig del av kommunens smittevernarbeid. 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69488::1:6182:8:::0:0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=2ded7573-72e2-44da-82c6-16566e822425&searchquery=BCG&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=2ded7573-72e2-44da-82c6-16566e822425&searchquery=BCG&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:69483::1:6182:3:::0:0
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=9f75d127-7621-4a8a-85b8-4f588c112adc&searchquery=Engerix&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;&pane=0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,&List_6212=6218:0:25,7105:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,&List_6212=6218:0:25,7105:1:0:0:::0:0


 11 

Influensavaksinering av ansatte i sykehjem og hjemmebasert omsorg ser ut til å være et bedre 

beskyttende tiltak for de eldre, enn vaksinering av de eldre selv.  

Renhold er viktig for å redusere risikoen for spredning av smittesomme sykdommer. Rutinene 

for renhold bør være skriftlig, og godkjent av leder for institusjon. Renholderne skal være 

kjent med skriftlige rutiner, og også ha personlig smittevernveiledning. 

God ventilasjon reduserer risiko for slimhinneplager og smitte. Ventilasjonsanlegg skal være 

godt dimensjonert, med regelmessig rengjøring og vedlikehold 

 

 

 

Tuberkulosekontrollprogram: 

 

Kommunen ved smittevernlege har ansvar for å ha et tuberkulosekontrollprogram og skal i 

samarbeid med helsesøstertjeneste, hjemmetjeneste og regional tuberkulosekontakt sikre at 

personer med høy risiko for eller symptomer på tuberkulose får rask og adekvat behandling. 

Det vises til forskrift om tuberkulosekontroll og Smittevern 9. 

Regional tuberkulosekontakt er Tone Ovesen, Universitetssykehuset Nord Norge HF, tlf:  

77 66 94 80  

tone.ovesen@unn.no  

Mulige smittede identifiseres gjennom: 

 Lovpålagt testing av personer fra land med høy forekomst av tuberkulose. 

Informasjon om tilstedeværelse av slike personer kommer via politiet i forbindelse 

med innvilgelse av opphold i Norge. Hos disse gjøres hudtesting (mantoux) innen 14 

dager etter ankomst samt røntgen av lungene for de over 15 år, videre vaksinering av 

uvaksinerte med negativ mantoux. 

 Hudtesting i forbindelse med oppstart eller gjeninntredelse i stilling i helse- og 

sosialtjeneste, lærerstilling eller annen jobb med barn for de ansatte som har oppholdt 

seg mer enn 3 måneder i land med høy forekomst av TBC. 

 Testing av pasienter med kliniske mistanke om tuberkulose enten på bakgrunn av 

symptomer eller smittekontakt. 

 

Overnevnte 3 grupper er forpliktet gjennom lov til å gjennomgå undersøkelser, jamfør 

forskrift om tuberkulosekontroll. 

 

Ved mistanke om tuberkulose henvises pasienten så til spesialisthelsetjenesten for videre 

utredning og eventuelt oppstart av behandling. Hastegrad avhenger av sannsynlighet for 

sykdom og smittefare, ved høy mistanke om lungetuberkulose skal utredning skje 

umiddelbart.  

Spesialisthelsetjenesten skal gi en individuell og detaljert behandlingsplan. Videre skal 

tuberkulosekoordinator varsles og sikre at behandlingskjeden ikke brytes når pasienten 

tilbakeføres til kommunehelsetjenesten. 

 

Prinsippet for behandling er direkte observert terapi (DOT), det vil si at inntak av 

medikamenter observeres av helsepersonell i hele behandlingsperioden. Smittevernlege har 

ansvar for at dette gjennomføres i kommunehelsetjenesten, som regel ved å delegere DOT-

behandlingen til hjemmesykepleien. Smittevernstiltak ovenfor hjemmetjenesten skal normalt 

mailto:tone.ovesen@unn.no
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ikke være nødvendig og skal i så fall fremgå av behandlingsplanen fra 

spesialisthelsetjenesten.  

Når pasienter som er pålagt testing eller som er under behandling flyttet til annen kommune, 

skal smittevernlegen sørge for at den nye kommunen får tilsendt journal og nødvendige 

opplysninger for videre oppfølging. 

Ved påvist tuberkuløs sykdom er det naturlig å kartlegge pasientens omgangskrets og 

identifiserer utsatte personer for testing og videre tilbyr vaksinasjon til uvaksinerte. 

Tuberkulose er kun meldepliktig, ikke varslingspliktig. 

Asylsøkere skal være screenet for smittsom lungetuberkulose via skjermbilde (for de over 15 

år) og mantoux på transittmottaket. Videre oppfølging av mantouxsvaret gjøres i kommunen 

etter gjeldende retningslinjer (se vedlegg 7) og lokalt tilpassede prosedyrer.  

 

 

Melding og varsling: 

 

Melding er skriftlig, varsling muntlig og umiddelbar 

 

Melding etter MSIS-forskriften gjøres skriftlig på MSIS-skjema og sendes i posten til 

Folkehelsa og Smittevernlege. Melding av sykdommer i gruppe A og B gjøres for hver enkelt 

pasient, i gruppe C innsendes antall direkte fra laboratoriene.  

Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av enkelte, 

utpekte gruppe A-sykdommer, skal umiddelbart varsle smittevernlegen. Disse sykdommene er 

per 21.12.2006: botulisme, difteri, diareassosiert hemolytisk uremisk syndrom, 

enterohemoragisk E. coli (EHEC) – infeksjon, flekktyfus, hemoragisk feber, kolera, kopper, 

legionellose, meningokokksykdom, meslinger, miltbrann, pest, poliomyelitt, rabies, røde 

hunder, sars og trikinose. 

Hvis smittevernlege ikke kan nås, skal en varsle stedfortreder eller Folkehelseinstituttet. 

Etter mottatt varsling skal smittevernlege, dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle 

Fylkeslegen og Folkehelseinstituttet (Smittevernvakta 22 07 63 48). Ved utbrudd der en 

mistenker at fødemidler kan være årsak til human smitte, skal Mattilsynet varsles.  

 

Mattilsynet har plikt til å varsle smittevernlegen når de får kjennskap til human smittsom 

sykdom som kan skyldes næringsmidler, eller næringsmiddelsmitte og dyresykdom som kan 

være farlig for menneske. Se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av gjensidige 

samarbeidsavtale mellom kommunen og Mattilsyn. 

 

Ved mistanke om eller bekreftet enkeltepisoder av smittsom sykdom har smittevernlege plikt 

til å varsle legene i kommunen, legevakt, mikrobiologisk avdeling og 2. linjetjeneste. Ved 

behov kan nabokommuner varsles. 
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Også utbrudd av vesentlig betydning av infeksjonssykdommer som ikke er nevnt i MSIS-

oversikten bør smittevernlege varsles, for eksempel større utbrudd av magetarminfeksjoner i 

helseinstitusjon og barnehage. 

 

Resistensproblematikk: 

 

Norge har grunnet restriktiv bruk av antibiotika hatt mindre resistensproblematikk enn mange 

andre land i Vesten. Det må være et mål også i framtida. For leger i allmennpraksis betyr dette 

at en forventer at disse følger gjeldende terapianbefalinger.  

Nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, fra 12.01.09 

http://www.helsebiblioteket.no/microsite/Antibiotikaretningslinjer 

 

Infeksjonskontrollplan for sykehjem skal inneholde tiltak for å redusere og gjøre 

antibiotikabruken målrettet innenfor de 4 mest vanlige sykehjemsinfeksjonene: 

Urinveisinfeksjon, bakterielle luftveisinfeksjoner, hudinfeksjoner og postoperative 

infeksjoner. 

 

Kommunen må forvente et økende antall MRSA tilfeller både i form av friske bærer og 

infeksjoner forårsaket av MRSA. Behandling av dette skal omhandles i 

infeksjonskontrollprogrammene og en viser videre til Smittevernveileder 10. 

 

 

Miljørettet helsevern: 

 

Miljørette helsevern innbefatter et bredere felt av direkte og indirekte helsepåvirkende 

faktorer enn bare smittsomme sykdommer. På mange områder vil likevel smittevern og 

miljørettet helsevern overlappe hverandre: 

 Drikkevannskontroll. Vannverk som leverer til minst 20 hustander eller mer enn 50 

personer, samt til næringsmiddelindustri, barnehage eller helseinstitusjon er 

godkjenningspliktig. Vannverkene i Målselv eies av kommunen, andelslag og private. 

Bardufoss vannverk fra Andsvatn er desidert størst og forsyner brorparten av 

kommunens innbyggere. Videre har kommunen vannverk på Møllerhaugen, i 

Øverbygd, på Rundhaug og på Holt. Flere mindre private vannverk og brønner som 

ikke er godkjenningsplikting ellers i kommunen. 

Eier har ansvar for å følge drikkevannsforskriften og leverer rutinemessig inn 

vannprøver til analyse. Videre er det skriftlige retningslinjer for tiltak ved smittsomme 

agens eller indikasjon på at smitte kan ha skjedd. Mattilsynet er kontrollorgan. Ved 

funn på vannanalysene informerer Senja Lab teknisk etat, som så varsler 

smittevernlege og Mattilsyn. Gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og 

Mattilsyn er videre beskrevet i vedlegg 2. 

Drikkevannskontroll er særdeles viktig i forhold til smittevern da potensialet for 

vannbåren smitte ved mangelfulle kontroll- og varslingsrutiner er stort. 

 Avfall- og avløpshåndtering. Kommunens renovasjonstjeneste besørges av Senja 

Avfallselskap. 

 Skadedyrkontroll. Sannsynligheten for smitte mellom dyr og menneske er generelt lav. 

Ved tilfeller som kan gi smitte har Mattilsynet og smittevernlege gjensidig varslings- 

og oppfølgingsforpliktelser. Det finnes en rekke private firmaer som driver med 

skadedyrkontroll i Troms Fylke. 

http://www.helsebiblioteket.no/microsite/Antibiotikaretningslinjer
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 Smittevern i skole og barnehager. Reguleres etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler.  

 

 

 

4. Smittevern i beredskapssituasjoner 

 

Definisjon: 

 

Med beredskapssituasjon menes en faresituasjon som potensielt kan utvikle seg til en farlig 

hendelse. Innen smittevern er det naturlig å tenke utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. 

 

Med utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom menes to eller flere tilfeller av allmennfarlig 

sykdom som mistenkes å ha samme kilde, eller flere tilfeller enn forventet innenfor et område 

i et gitt tidsrom. Ved særlig alvorlige sykdommer kan et tilfelle defineres å være nok, for 

eksempel tuberkulose eller meningokokksykdom (t.d. hjernehinnebetennelse). 

 

Ansvar og myndighet: 

 

Som ellers i beredskapsarbeid gjelder de samme tre grunnprinsippene: 

 

1. ansvarsprinsippet: Den etaten som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, 

har også ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser. 

2. nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på lavest mulige operative nivå 

3. likhetsprinsippet: Kriseorganisasjonen bør være mest lik den organisasjonen man 

opererer med til daglig. 

 

Ved mistanke om utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom er det smittevernlegen sitt 

ansvar å tilse at saken håndteres forsvarlig. Behandlende lege vil fortsatt ha det 

behandlingsmessige ansvar for pasienten lokalt, mens spesialisthelsetjenesten har 

behandlingsansvar for pasienten på sykehus.  

 

Smittevernlegen har ansvar for å sikre at behandlingskjeden fungere, at tiltak for å hindre 

videre smitte og å identifisere smittekilde/andre syke fungere lokalt. Videre å informere og 

innkalle kriseledelsen i kommunen når beredskapssituasjonen tilsier det. Det vil si når 

utfordringene ved smittevernarbeidet overgår det kommunen kan håndtere innenfor rammene 

av daglig drift. 

Når dette skjer skal smittevernlege inngå i og bistå kriseledelsen i arbeidet for å ivareta 

befolkningen, treffe nødvendige beslutninger og håndtere saken i forhold til både 

smittevernplan og overordna kriseberedskapsplan.  

 

Videre skal smittevernlege sørge for kontakt mellom kommune, Folkehelseinstitutt, 

Fylkeslegen, legevakt, nabokommuner og sykehus. Alle disse skal samvirke for å redusere 

skadeomfanget og håndtere situasjonen best mulig ved utbrudd av allmennfarlig smittsom 

sykdom. Varslingsrutiner beskrives i eget punkt. 
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De som oppholder seg i kommunen har rett til nødvendig smittevernhjelp og ved 

allmennfarlig smittsom sykdom rett til gratis helsehjelp. Ved alvorlige utbrudd pålegges i 

tillegg befolkningen en del krav, som ved manglende frivillig samarbeid kan medføre 

tvangsvedtak. Dette redegjøres det for senere. 

 

Melding og varsling: 

 

Varsling gjøres muntlig og umiddelbart. Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som 

mistenker eller påviser et tilfelle av enkelte, utpekte gruppe A-sykdommer, skal umiddelbart 

varsle smittevernlegen. Disse sykdommene er per 20.04.2011: botulisme, 

difteri, diareassosiert hemolytisk uremisk syndrom, enterohemoragisk E. coli (EHEC) – 

infeksjon, flekktyfus, hemoragisk feber, kolera, kopper, legionellose, meningokokksykdom, 

meslinger, miltbrann, pest, poliomyelitt, rabies, røde hunder, sars og trikinose. 

Dersom smittevernlege ikke kan varsles, skal en varsle stedfortreder eller 

Folkehelseinstituttet. 

  

Dersom ikke et slikt utbrudd raskt kan avkreftes skal smittevernlegen varsle Fylkeslegen og 

Folkehelseinstituttet (Smittevernvakta 22 07 63 48). Utbruddet skal fortrinnsvis varsles på 

www.utbrudd.no som automatisk gir varsling til Folkehelseinstituttets smittevernvakt. 

 

Samme gruppe av helsepersonell skal også varsle smittevernlege ved mistanke om særlig 

omfattende utbrudd av smittsomme sykdommer ikke omfattet av disse, samt ved utbrudd i 

sykehjem, barnehager og lignende. 

 

Ved utbrudd der en mistenker at fødemidler kan være årsak til human smitte, skal Mattilsynet 

varsles. Mattilsyn og kommunen har en gjensidig varslingsforpliktelse, se vedlegg 4 der 

skriftlig samarbeidsavtale beskriver hvordan dette er organisert. Ved utbrudd der 

næringsmidler mistenkes involvert gir smittevernlegen Mattilsynet id-koden til opprettet sak 

på www.utbrudd.no og vise versa. 

 

Smittevernlege informerer rådmann og ordfører i kommunen som har ansvar for å innkalle 

kommunens overordna krisehåndteringsgruppe, forsterket av helsesøster og eventuelt 

Mattilsyn. Videre skal det gis informasjon til legene i kommunen og eventuelt berørte 

nabokommuner, legevakt, mikrobiologisk laboratorium og sykehus.  

 

Ved behov kan en be om råd fra Folkehelseinstituttet og eventuelt bistand fra Nasjonal 

feltepidemiologisk gruppe. 

 

Rutinene for aktivering av kommunens krisehåndteringsgruppe er beskrevet i kommunens 

hovedplan for kriseberedskap. Her omtales også håndtering av media spesifikt. 

Her vil fagmedisinsk bistand være nødvendig for å gi sannferdig, forståelig og klar 

informasjon utad. Kommunens plan for helsemessig og sosial beredskap beskriver rutinene 

for driftsomlegging i beredskapssituasjoner. 

 

I tillegg til varsling skal meldepliktige sykdommer i gruppe A og B meldes skriftlig på MSIS-

skjema.  

 

http://www.utbrudd.no/
http://www.utbrudd.no/
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 Tvangsvedtak: 

 

Ved allmennfarlige smittsomme sykdommer hvor det er overveiende sannsynlig at den 

smittede kan overføre sykdom til andre og hvor frivillig isolering ikke lar seg gjennomføre, 

kan det etter Smittevernloven §§ 4-2 og 5-2 fattes tvangsvedtak i forhold til forbud mot 

deltagelse i jobb (§ 4-2) og tvunget legeundersøkelse (§5-2), sistnevnte i hastesaker.  Det er 

kun smittevernlegen som kan fremme forslag om bruk av tvang. 

Se vedlegg 12 

Sykehuslege som sammen med smittevernlege kan gjøre tvangsvedtak:  

Regional smittevernlege Anne Grete Olsen 

KORSN, UNN Tromsø  

E-post: anne.grethe.olsen@unn.no 

Telefon 77 75 58 23 

Stedfortreder  

Overlege Kjell Pedersen  
Medisinsk avdeling, UNN Harstad  

E-post: Kjell.Pedersen@hhf.no 

Telefon: 77 01 50 00  

Andre aktuelle vedtak: 

 Kommunestyret kan etter § 4-1 i smittevernloven ilegge møteforbud, stenge 

virksomhet, stanse eller begrense kommunikasjon, isolere personer i geografisk 

avgrensede områder og pålegge smittesanering. 

 Smittevernlege og overnevnte sykehusleger kan forby smittede personer å gjenoppta 

sitt arbeid eller delta i undervisning i 3 uker av gangen etter § 4-2. 

 Smittevernlege kan vedta obduksjon ved mistanke om alvorlig smittsom sykdom etter 

§ 4-5. 

 Smittevernnemda (samme representanter som barnevernnemnda i fylket) kan i 

særskilte saker etter forslag fra smittevernlege gjøre vedtak om tvunget isolering og 

medikamentell behandling i sykehus etter § 5-2 og § 5-3. Fylkesmannen er sekretær 

for smittevernnemda. 

 

 

Aksjonsplan: 

 

Hvilke tiltak som treffes er avhengig av den enkelte situasjon og aksjonsplanen må lages etter 

en kartlegging av situasjonen. Mindre alvorlige epidemier kan håndteres lokalt, mens mer 

alvorlige situasjoner nødvendiggjør at en involverer flere eksterne instanser som skissert 

ovenfor.  

 

mailto:anne.grethe.olsen@unn.no
mailto:Kjell.Pedersen@hhf.no
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Hensikten med smittevernplanen er å tydeliggjøre hva kommunen gjør, hvordan en aktivisere 

kriseberedskapsteamet lokalt og hvilke ressurser en har å spille på utenfor kommunen. 

 

 

 

 

Pandemiplan: 

 

Som skissert i ROS-analysene er pandemiske virusutbrudd sannsynlige også i framtida og vil 

kunne medføre store konsekvenser både for enkeltindivider og samfunn. Med pandemisk 

influensa forstår en her et influensavirus som er så endret at befolkningen har liten og ingen 

immunitet, noe som gjør mengden smittede betydelig større enn ved de årlige 

influensaepidemiene.  

 

Viruspandemi vil som tidligere nevnt medføre større mengder syke og døde enn ved de årlige 

influensaperiodene. Egenskapene ved viruset vil avgjøre hvor mange som blir syke og hvor 

høy dødelighet virusutbruddet vil medføre. Smitten vil sannsynligvis oppstå i Asia og spre seg 

vestover. Hastigheten på spredningen avhenger av virusegenskaper, men økt internasjonal 

kommunikasjon vil etter all sannsynlighet medføre en rask spredning. Isolasjon av land og 

deler av land ansees ikke som noe hensiktsmessig middel for å beskytte seg mot smitte. 

 

 Den nasjonale pandemiberedskapen styres sentralt gjennom Helse- og Omsorgsdirektoratet 

(HOD) og det vises til Nasjonal Beredskapsplan for Pandemisk influensa av 16.2.2006. 

 

I Nasjonal beredskapsplan beskrives aktuelle tiltak og fordeling av oppgaver avhengig av 

hvilke fase i pandemiberedskapen en er i: 

 

Hovedfaser i en pandemi 

Tabell 1. De ulike fasene under en pandemi beskrevet av Verdens helseorganisasjon 

(WHO) 

Faser Beskrivelse 

 

Interpandemisk periode 

1. 

Ingen nye virus 

Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker. 

En influensavirussubtype som kan forårsake infeksjon hos menneske kan være til stede hos 

dyr. I så fall anses risikoen for smitte til mennesker som lav. 

2. 

Nytt virus hos dyr 

Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker. 

Imidlertid sirkulerer det dyreinfluensavirus som utgjør en reell risiko for sykdom hos 

mennesker. 

 

Pandemisk årvåkenhetsperiode 

3. 

Smitte til menneskeog lignende 

Sykdom hos menneske med ny subtype, men ingen spredning mellom 

mennesker, eller sjeldne tilfeller av smitte til nærkontakter. 
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4. 

Begrenset smitte mellom mennesker 

Små klynger med begrenset spredning mellom mennesker, men 

geografisk begrenset, noe som antyder at viruset ikke er godt tilpasset 

mennesker. 

5. 

Økende, men ikke svært smittsomt 

Større klynger av personer med infeksjon, men fortsatt geografisk 

begrenset, noe som antyder at viruset er i ferd med å tilpasse seg 

mennesker, men fortsatt ikke smitter lett mellom mennesker (betydelig pandemirisiko). 

6. 

Pandemi 

Økende og vedvarende smitte i den generelle befolkningen. 

Postpandemi Tilbake til interpandemisk periode 

 

 

Vi var med fugleinfluensautbruddene i Asia, med smitte til menneske, i fase 3. Ved overgang 

til fase 4 og videre vil omfanget av tiltak og beredskapsnivået bli høyere.  I dagens fase er 

varslingsrutinene som beskrevet ovenfor. Kommunene og smittevernlegen har ansvar for å 

oppgradere og gjøre planen mer detaljert når risikoen for pandemi øker. Tiltakene vil da 

pålegges via HOD og nasjonal beredskapsplan. Virkemidlene som ligger i smittevernloven er 

tenkt brukt også ved pandemiutbrudd. 

 

Hensikten med tiltakene er å begrense smitteomfanget og begrense sykelighet og død. Videre 

å sikre at samfunnsfunksjonene opprettholdes. De viktigste tiltak er smitteverntiltak, antiviral 

behandling og vaksine. Gjennom kommunens plan for helsemessig og sosial beredskap 

beskrives rutine for omlegging av drift for å møte slike situasjoner og det vises derfor til 

denne. Det vises også til den nasjonale planen, og til den regionale planen for Helse nord 

 

 

1.Antitiviral behandling 

 

Norge har kjøpt inn beredskapslagre med 1,4 millioner 10-pakninger av oseltamivir, 75 mg og 

12 millioner døgndoser med rimantadin/amantidin. 

Oseltamivir kan brukes forebyggende blant nøkkelpersonell for å holde viktige 

samfunnsfunksjoner i gang. Videre kan det brukes av syke og smittende for å redusere lengde, 

alvorlighet og dødelighet av influensasmitte. 

Rimantidin/amantidin kan kun brukes ved smitte, ikke forebyggende. 

 

Strategiene for hvordan antivirale medikamenter skal brukes avhenger av hvilke type pandemi 

en får, men i prioritert rekkefølge vil det være smitteutsatt helsepersonell, nye smittede tidlig i 

pandemien for forsinke utbredelsen og kjøpe tid, særlig utsatte grupper og personell i 

prioriterte samfunnsfunksjoner. Dermed er det sannsynlig at deler av befolkningen IKKE vil 

få tilgang.  

 

Antiviral behandling vil bli distribuert ut via det eksisterende apoteksystem. Kommunen 

henter antivirale medikamenter på apotek, om nødvendig med beskyttelse fra politiet eller 

forsvar og kjører det til distribusjonslokale i kommunen. Her må det på dette tidspunkt 

foreligge lister over hvem som skal ha medisinene og en plan for hvordan en sikrer 

medisinene mot svinn, sikrer at en får distribuert medisinen til de som skal ha det og samtidig 
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ivaretar nødvendig smittevern ovenfor distribusjonsapparat og innad i befolkningen (unngå 

unødig nærkontakt, samt god hånd- og hostehygiene). 

 

Spesifikk dosering finnes mellom annet i veileder, også barnedosering. HOD har ansvar for å 

ta beslutning om hvordan medisinene skal brukes.  

 

 

2. Vaksine 

 

Norge har avtale om levering av inntil 9,4 millioner vaksinedose så snart produsenten er i 

stand til å produsere en vaksine med effekt mot viruset som forårsaker pandemien. Vaksine 

vil derfor etter all sannsynlighet komme etter at pandemien har spredt seg i Norge. Videre vil 

sannsynligvis vaksinene komme over flere leveranser, slik at hele befolkningen IKKE kan 

tilbys vaksinering samtidig. HOD må gi nasjonale retningslinjer for hvilke grupper en skal 

prioritere; nøkkelpersonell, spesielt smitteutsatte (eldre, hjerte og lungesyke, allmennsvekkede 

osv), personell i samfunnskritiske nøkkelposisjoner. Kommunene skal da ha lister over hvem 

som skal vaksineres avhengig av disse retningslinjene og listene skal sendes HOD som har 

ansvar for utsendelse. Nasjonal beredskapsplan inneholder egen matrise for distribusjon av 

vaksine. Kommunens liste og plan for massevaksinasjon ligger som vedlegg 5 til planen. 

 

Vaksinene leveres med kjølebiler til et sentralt lager på Østlandet. Temperaturen må holdes 

mellom 2-8 grader og en vil sannsynligvis distribuere dette ut til kommunene via kjølebiler. 

 

Ved kun vaksinering av spesielle grupper vil en kunne måtte ivareta sikkerheta ved hjelp av 

politi eller militær bistand. Lagring vil kunne gjøres i vanlig kjøleskap i godt sikrede lokaler 

lokalt, 1 kubikkmeter vil tilsvare mellom 9000 og 14000 doser.  

 

Vaksinasjonen annonseres enten i media hvis alle kan tilbys vaksine, eller ved brev dersom 

kun en begrenset del av befolkningen vil bli vaksinert. Lokalet må ordnes slik at 

smitteverntiltak kan gjennomføres, vaksinasjonen kan gjøres av ikke-medisinsk personell som 

t.d. røde kors under veiledning av helsepersonell og hjemmetjenesten kan forestå vaksinasjon 

av de i målgruppa som ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet. Egen plan for 

massevaksinering vil bli laget og lagt som vedlegg til smittevernplanen. 

 

3.Smitteverntiltak 

 

Personlige smitteverntiltak:                                                                                                                                              

Normal inkubasjonstid for influensavirus er 2 dager (1-4 dager), sykdomstiden normalt 3-7 

dager. Man er smittsom hele perioden man har symptomer, men mest i starten. 30-50 % av de 

smittede vil ha så sparsomt med symptomer at de ikke vil oppfatte seg selv som smittet.  

 

Vanligste smitteveier er via spytt, enten direkte (kyssing og direkte hosting mot andre) eller 

indirekte (hoste/spytt på hender og overflater som andre igjen berører). Vedlegg nummer 3 

viser skjematiske smitteverntiltakene som er aktuell ved pandemisk virusinfeksjon.  

 

Hostehygiene vil si at en hoster i rene kluter som så kastes eller at smittede bruker munnbind 

under kortere opphold i fellesarealer og lignende.  

 

Håndhygiene vil si at en vasker hendene etter hosting, før måltider og etter mulig kontakt med 

smittede flater eller lignende. Både såpevask og desinfisering med alkohol antas effektivt. 
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Munnbind kan benyttes av helsepersonell for å unngå smitte fra syke og av syke som 

oppholder seg i felleslokaler for å hindre dråpesmitte.  

 

Strukturelle/fysiske smitteverntiltak: 

Legevakt bør ha en fysisk avgrenset enhet med eget personale for behandling av febersykdom 

for å hindre smittespredning på legevakt.  

 

Videre bør en i plan om helsemessig og sosial beredskap skissere hvordan en tenker å løse 

behovet for midlertidige behandlingsplasser for et økt antall influensasyke og endret 

sykehusdrift i forbindelse med pandemien. Kommunen vil måtte lage feberlasaretter eller 

lignende og samtidig være forbredt på at spesialisthelsetjenesten vil måtte legge om drifta 

betydelig, der kun de aller sykeste vil kunne innlegges, mens andre sykdomsgrupper og 

mindre alvorlig syke må gis helsehjelp i kommunen i ved en omfattende pandemi. 

 

Helsepersonell og andre som har gjennomgått infeksjon vil være immune og vil være en 

betydelig ressurs utover i arbeidet. 

 

4.Døde 

Døde representerer ikke en smittefare. Ved verst tenkelig scenario i forhold til dødelighet 

tilsier beregningene at 25 % av befolkningen blir syk og at 0,4-1,1 % av de syke dør. Det vil 

si at mellom 1 og 2,75 pr. 1000 innbygger dør i løpet av pandemien, som vil gå over mange 

måneder. 

I forhold til gravlegging forventer en ut fra beregningene at dette ivaretas gjennom dagens 

systemer, men at tid fra død til gravlegging og seremonielle forhold vil måtte tilpasses til en 

krisesituasjon. Sorgarbeidet vil naturlig nok være betydelig og i en omfattende 

samfunnsmessig krise må kommunen være forbredt på at en har behov for frivillig innsats fra 

befolkningen, i tillegg til det offentlige støtteapparatet som finnes. Samarbeid mellom kirke, 

psykososiale team og frivillige ressurser er nødvendig.  

  

5.Beredskapslagre 

Kommunen har ingen lagre for antibiotika for å møte det økte behovet som 

sekundærinfeksjonen i forbindelse med omfattende influensasmitte vil medføre. 

Smitteverntiltak vil gi en betydelig bruk av engangshansker og munnbind, noe en heller ikke 

har beredskapslagre av, utover det en har behov for ved normal drift. 

Helsedirektoratet skal ifølge Nasjonal Beredskapsplan for Pandemisk influensa sammen med 

helsetjenesten utrede behovet for nasjonale lagre for antibiotika, medisinsk utstyr og 

forbruksmateriell som t.d. hansker, munnbind og termometer. Smittevernlegen mener at 

kommunen bør avvente en slik utredning og avklaring av ansvarsforholdet omkring 

beredskapslager.  
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9334 Distribusjonsliste 

 
 Ordfører og Varaordfører 

 Rådmann 

 Leder helsetjenesten 

 Legetjenesten 

 Helsesøstertjenesten 

 Sykehjem 

 Pleie- og omsorgstjenesten 

 Interkommunal legevakt 

 Fylkeslegen 

 Tuberkulosekontakter i UNN Helseforetak 

 Smittevernlege i UNN Helseforetak 

 Mikrobiologen UNN 
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6. Vedlegg 
 

Vedlegg 1 
Lokale ressurser: 

 

 Smittevernlege Oddmund H. Eriksen, Målselv helsesenter, 9325 Bardufoss. Telefon 

778 32 500. Mob 906 75 223 

 Stedfortredende smittevernlege Nina Kjær Brones, Målselv helsesenter, 9325 

Bardufoss. Telefon 778 32 5 00. Mob 916 35 548 

 Leder Familieenheten: Siv Hege Severi, Målselv kommune, 9321 Moen 

Telefon 778 37700. Mob 934 68 845  

 Legekontor, Andslimoen Helsesenter, 9325 Bardufoss. Telefon 778 32 5 00.  

7 fastleger og 2 turnuskandidater. 

 Øverbygd Legekontor, Holt 9334 Øverbygd. Telefon 778 32 600.  

3 fastleger og 1 turnuskandidat. 

 Andslimoen Helsestasjon, Andslimoen Helsesenter 9325 Bardufoss.  

Telefon 778 32 530. 

 Holt Helsestasjon, 9334 Øverbygd. Telefon 778 32 605. 

 Målselv Syke og Aldershjem/PRO Nedre. 9321 Moen.Telefon 778 32 700. 

 Målselvtunet Sykehjem, 9325 Bardufoss. Telefon 778 32 547. 

 Øverbygd Eldresenter og Sykehjem/Pro Øvre, 9334 Øverbygd. Telefon 778 32 800. 

Enhetsleder Trine Bø. 

 Sykestua Bardufoss. 9325 Bardufoss. Telefon 77 89 50 00. 

 Sykestua Skjold, 9334 Øverbygd. Telefon 77 89 95 00. 
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Vedlegg 2 
Eksterne ressurser: 

 

 Mattilsynet, Distriktskontoret for Midt-Troms, Storgata 46, 9300 Finnsnes.  

Telefon 22 40 00 00 Tilsynsmyndighet for vannforsyning og ansvar for kontroll 

knyttet til næringsmiddel. Formaliserte samarbeidsrutiner inkludert gjensidig varsling, 

se avtale. 

 Senja lab, Sjøgata 5, 9300 Finnsnes.  Telefon 77 85 07 40. Leverer tekniske tjenester i 

forhold til miljørettet helsevern, herunder analyse av vannkvalitet. 

 Universitetssykehuset Nord Norge HF avdeling Tromsø. Telefon 77 62 60 00. Spesielt 

aktuelle klinikker i forhold til smittevern er Medisinsk Klinikk, Hjerte og 

Lungeklinikk og Barne- og ungdomsklinikk.  

 Korsn med regional smittevernlege, regional smittevernrådgiver og 

tuberkulosekontakt. Tlf.77 75 58 20. Hjemmeside: www.unn.no/korsn 

 Universitetssykehuset Nord Norge HF avdeling Harstad. Telefon 77 01 50 00. 

Generell medisinsk avdeling og Diagnosestasjon for lungesykdommer. 

 Universitetssykehuset Nord Norge HF avdeling Narvik. Telefon 76 96 80 00. Generell 

medisinsk avdeling. 

 Troms Militære Sykehus, 9360 Bardu. 77 89 73 11. Lungelege og prøvetakning 

 Troms Fylkeskommune, Strandveien 13, 9007 Tromsø. Telefon 77 78 80 00. 

Innbefatter Statens helsetilsyn/fylkeslege som har tilsyns- og rådgivingsfunksjon 

ovenfor kommunehelsetjenesten. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle ved 

utbrudd av alvorlig smittsomme sykdommer og katastrofer. Er sekretariat for 

Smittevernnemda dersom det er behov med tvangstiltak som hjemlet i 

smittevernloven. 

 Nasjonalt folkehelseinstitutt, postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Telefon sentralbord 

22 07 70 00.  Smittevernvakta tlf. 21 07 63 48. Vaksinerådgiving (ukedager kl. 13-

14.30) tlf. 22 04 22 00.  

Nasjonalt senter for overvåking og forebygging av smittsomme sykdommer. Råd og 

veiledningstjeneste ved utbrudd. Ved mistanke om eller ved utbrudd ønsker en at 

smittevernlege og Mattilsyn melder inn via www.utbrudd.no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unn.no/korsn
http://www.utbrudd.no/
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Vedlegg 3 
Meldepliktige sykdommer:  

Følgende sykdommer skal meldes pr. 21. desember 2006, de som skal varsles 
straks er merket med x:  

Sykdommer i gruppe A  

Sykdommer som forebygges gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet:  

X Difteri  

 Kikhoste  

X Kusma  

x Meslinger  

x Poliomyelitt  

x Røde hunder  

 Systemisk Haemophilus influenzae-sykdom  

 Tetanus (Stivkrampe)  

 
Tuberkulose  

Virushepatitter:  

 Hepatitt A  

 Hepatitt B  

 
Hepatitt C  

Mat- og vannbårne sykdommer:  

x Botulisme  

 Campylobacteriose  

x Diareassosiert hemolytisk uremisk syndrom  

x E. coli-enteritt  

 Giardiasis  

 Listeriose  

 Salmonellose  

 
Yersiniose  

Zoonoser:  

 Brucellose  

 Ekinokokkose  

 Lyme borreliose  

x Miltbrann  

 Nephropathia epidemica  
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x Rabies  

x Trikinose  

 
Tularemi  

Alvorlige importsykdommer:  

x Flekktyfus  

 Gulfeber  

 Hemoragisk feber  

x Kolera  

 Lepra  

 Malaria  

 Pest  

 Shigellose  

 
Tilbakefallsfeber  

Alvorlige miljøsykdommer:  

 Atypisk mykobakterieinfeksjon  

x 
Legionellose  

Alvorlige, systemiske sykdommer:  

 Aids  

x Alvorlig, akutt luftveissyndrom – sars  

 Encefalitt  

x Kopper  

 Paratyfoidfeber  

 Prionsykdommer  

x Systemisk meningokokksykdom  

 Systemisk pneumokokksykdom  

 Systemisk gruppe A streptokokksykdom  

 Systemisk gruppe B streptokokksykdom  

x 
Tyfoidfeber  

Sykdommer forårsaket av visse resistente bakterier:  

 Smittebærertilstand eller infeksjoner med meticillinresistente gule stafylokokker  

 Smittebærertilstand eller infeksjoner med penicillinresistente pneumokokker  

 
Smittebærertilstand eller infeksjoner med vankomycinresistente enterokokker  

Sykdommer i gruppe B  
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       Sykdommene fremgår av forskriften § 1-2 fjerde ledd og er:  

 Gonoré  

 Hiv-infeksjon  

 
Syfilis  

Sykdommer i gruppe C  

 Genital chlamydiainfeksjon  

 Influensaliknende sykdom.  
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Vedlegg 4 
Samarbeidsavtale kommune/mattilsyn: 

 

Retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets distriktskontor og 
kommunen på det medisinskfaglige området. Med kommunelege menes 
her smittevernlege.  
 

Retningslinjene tar utgangspunkt i ansvarsfordelingen som følger av smittevernloven 
med forskrifter, kommunehelsetjenesteloven med forskrifter og matloven med 
forskrifter. 

 
Referanser i parentes viser til avsnitt og kapitler i Smittevern 13, Håndbok i oppklaring av 
utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser.  
 

9334Formål 

Formålet med retningslinjene er å etablere klare og forpliktende rutiner som sikrer effektiv 
varsling, informasjonsflyt og samarbeid mellom …… kommune (navnet på kommunen) ved 
kommunelegen (medisinskfaglig ansvarlig rådgiver) og Mattilsynet, Distriktskontoret for …. 
(navnet på distriktet) om smittsomme sykdommer hos mennesker som kan skyldes 
næringsmidler, dyr eller andre kilder under Mattilsynets forvaltningsområde. Drikkevann er 
inkludert i begrepet næringsmidler.                                                                                                        

Formålet er også å etablere rutiner som sikrer at varslingsplikten til nasjonale myndigheter 
og at plikten til å sende inn smittestoffer, blir ivaretatt. 

 

2.  Varsling fra Mattilsynet til kommunelegen 

Dersom Mattilsynet får mistanke om eller kjennskap til smittsom sykdom eller 
smittebærertilstand hos mennesker som kan skyldes næringsmidler, dyr eller en annen kilde 
under Mattilsynets forvaltningsområde, skal tilsynet umiddelbart varsle kommunelegen. Dette 
gjelder både ved enkeltstående sykdomstilfeller og ved sykdomsutbrudd. 

Dersom Mattilsynet får mistanke om eller påviser smittsom sykdom eller smittebærertilstand 
hos dyr som kan medføre smittefare for mennesker, skal Mattilsynet umiddelbart varsle 
kommunelegen.  

Dersom Mattilsynet har kjennskap til eller påviser smittestoffer, mikrobielle toksiner, kjemiske 
fremmedstoffer eller andre forhold i næringsmidler som indikerer fare for sykdom hos 
mennesker, skal Mattilsynet umiddelbart varsle kommunelegen. Dette gjelder også dersom 
Mattilsynet påviser slike forhold i andre kilder under sitt forvaltningsområde enn 
næringsmidler, dersom disse forholdene utgjør en risiko for sykdom hos mennesker.  

Dersom Mattilsynet ikke oppnår kontakt med kommunelegen, skal kommunen ved rådmannen, 

eventuelt fylkesmannen varsles. I mindre kommuner der kommunelegen ikke har beredskapsvakt, kan 

varsling via legevakten vurderes. 

Varsling fra Mattilsynet til helsetjenesten kan skje med personnavn, uten at vedkommende person har 

gitt sitt samtykke, dersom kommunelegen ber om det, (jf. Smittevernloven § 2-2). Varslet skal som et 

minimum inneholde opplysninger om den antatte sykdommen, det antatte smittetidspunktet, personens 

alder og bostedskommune, samt eventuelt hvilket næringsmiddel som er mistenkt og hvor det ble 

frambudt. For antatt smitte fra dyr skal varslet inneholde opplysninger om hvilket dyr som mistenkes 

og hvor det befinner seg (jf. Avsnitt 5.1 i Smittevern 13).  
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Varslingen skal skje på følgende måte: 

 Enkeltstående sykdomstilfeller hos mennesker: Mattilsynet varsler kommunelegen via 
telefon, e-post eller telefaks. Mattilsynet sender deretter kopi av utfylt vedlegg C i 
Smittevern 13, eventuelt sammen med en vurdering.  

 Mistanke om sykdomsutbrudd hos mennesker: Mattilsynet varsler straks kommunelegen 
via telefon. Mattilsynet varsler Folkehelseinstituttet gjennom det internettbasert 
varslingssystemet på www.utbrudd.no. Mattilsynet gir utbruddets ID-kode til 
kommunelegen, slik at begge etater kan lese, oppdatere og supplere informasjonen om 
utbruddet (jf. Avsnitt 5.1 i Smittevern 13).  

 Andre varsler: Mattilsynet varsler straks kommunelegen. 

 
Dersom e-post eller telefaks benyttes, skal mottakeren bekrefte at varslet er mottatt. 

 

3.Varsling fra kommunelegen til Mattilsynet 

Dersom kommunelegen får mistanke om eller kjennskap til smittsom sykdom eller 
smittebærertilstand hos mennesker som kan skyldes næringsmidler, dyr eller en annen kilde 
under Mattilsynets forvaltningsområde, skal kommunelegen umiddelbart varsle Mattilsynets 
distriktskontor. Dette gjelder både ved enkeltstående sykdomstilfeller og ved utbrudd.  

Dersom kommunelegen ikke oppnår kontakt med Mattilsynets distriktskontor, skal 
regionkontoret varsles. 

Varsling fra kommunelegen til Mattilsynet skal ikke skje med pasientnavn uten at vedkommende 

pasient har gitt samtykke til det. Varslet skal som et minimum inneholde opplysninger om den antatte 

sykdommen, det antatte smittetidspunktet, pasientens alder og bostedskommune, samt eventuelt 

hvilket næringsmiddel som er mistenkt og hvor det ble frambudt. For antatt smitte fra dyr skal varslet 

inneholde opplysninger om hvilket dyr som mistenkes og hvor det befinner seg.  

Varslingen skal skje på følgende måte: 

 Enkeltstående tilfeller: Kommunelegen varsler Mattilsynet via telefon, e-post eller telefaks.  

 Mistanke om utbrudd: Kommunelegen varsler straks Mattilsynet via telefon. 
Kommunelegen varsler Folkehelseinstituttet gjennom det internettbasert 
varslingssystemet på www.utbrudd.no. Kommunelegen gir utbruddets ID-kode til 
Mattilsynet, slik at begge etater kan lese, oppdatere og supplere informasjonen om 
utbruddet (jf. Avsnitt 5.1).  

 
Hvis varslet formidles via telefon, kan den døgnåpne vakttelefonen 06040 benyttes. Dersom 
e-post eller telefaks blir brukt, skal mottakeren bekrefte at varslet er mottatt. 
 

 

4.Varsling fra kommunelegen til Folkehelseinstituttet og fylkesmannen 

Kommunelegen har ansvaret for å påse at varslings- og meldingsplikten til Nasjonalt 
folkehelseinstitutt og fylkesmannen blir overholdt: 

 Mistanke om utbrudd: Dersom det foreligger mistanke om eller påvist utbrudd av smittsom 
sykdom hos mennesker, skal kommunelegen umiddelbart varsle Folkehelseinstituttet og 
fylkesmannen (jf. Kapittel 5). Utbruddsvarslingen skal fortrinnsvis skje gjennom det 
internettbaserte systemet på www.utbrudd.no. 

 Varslingspliktige sykdommer: Dersom det foreligger enkelttilfeller av visse alvorlige 
smittsomme sykdommer som omfattes av varslingsplikten i MSIS- og 

http://www.utbrudd.no/
http://www.utbrudd.no/
http://www.utbrudd.no/
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Tuberkuloseregisterforskriften, skal kommunelegen umiddelbart varsle 
Folkehelseinstituttet og fylkesmannen (jf. Kapittel 5). Folkehelseinstituttet skal varsles ved 
å ringe den døgnåpne Smittevernvakta på telefon 22 04 23 48. Etter at varslet er 
formidlet, skal kommunelegen i tillegg sende MSIS-melding på vanlig måte. 

 

5. Varsling og informasjon til andre instanser 

Ved mistenkt eller påvist sykdomsutbrudd i befolkningen har kommunelegen ansvaret for å 
varsle eller informere legene i kommunen, legevakta, lokale medisinsk mikrobiologiske 
laboratorier og eventuelt også andre sykehusavdelinger, samt kommuneleger i 
nabokommuner, dersom det er nødvendig.  

Mattilsynets distriktskontor har ansvaret for å varsle Mattilsynets regionkontor og 
hovedkontor, i henhold til interne bestemmelser innen Mattilsynet. Mattilsynet har også 
ansvaret for å varsle lokale forurensningsmyndigheter samt teknisk etat og andre 
kommunale etater, dersom det er nødvendig. 

 

6.   Innhenting av opplysninger, råd og bistand fra Folkehelseinstituttet 

Ved mistenkt eller påvist sykdomsutbrudd kan kommunelegen kontakte Nasjonalt 
folkehelseinstitutt for å be om opplysninger og råd, eller anmode om bistand fra Nasjonal 
feltepidemiologisk gruppe (jf. Kapittel 2). Folkehelseinstituttet kan kontaktes ved å ringe den 
døgnåpne Smittevernvakta på telefon 22 04 23 48. 

 

7.   Ansvar, møter og samarbeidsgruppe 

Ved utbrudd av smittsom sykdom blant innbyggerne i kommunen, har kommunelegen 
ansvaret for å lede og organisere oppklaringsarbeidet innen befolkningen. Kommunelegen 
har ansvaret for å iverksette eventuelle tiltak rettet direkte mot befolkningen med medhold i 
blant annet smittevernloven eller kommunehelsetjenesteloven med forskrifter.  

Mattilsynets ansvar inntrer dersom det er mistanke om at utbruddet kan skyldes 
næringsmidler, dyr eller en annen kilde under Mattilsynets forvaltningsområde. Mattilsynet 
har ansvaret for å lede og organisere oppklaringsarbeidet innen matkjeden. Mattilsynet har 
ansvaret for å iversette eventuelle tiltak rettet mot smittekilden og innenfor produksjons- og 
distribusjonskjeden med medhold i matloven med tilhørende forskrifter.  

Mattilsynet og kommunelegen gir hverandre opplysninger, råd og bistand slik at de kan 
utføre oppklaringsarbeidet innen hvert sitt ansvarsområde. 

Ved utbrudd av smittsom sykdom blant innbyggerne i kommunen har kommunelegen 
ansvaret for å innkalle Mattilsynet og andre berørte instanser til møter, eventuelt etablere en 
samarbeidsgruppe for å fordele oppgaver og koordinere oppklaringsarbeidet, dersom det er 
behov for det. 

Oppgavene til samarbeidsgruppen kan blant annet være å: 

 Klargjøre hvem som har ansvar for hva, fordele oppgaver, og koordinere oppklaringsarbeidet. 

 Avtale rutiner for rapportering av fremdrift og resultater, i form av møter, telefonkontakt, e-post o. 

l 

 Bli enige om relevante tiltak og hvordan disse skal iverksettes (kapittel 12). 

 Beslutte hvilke prøver som skal samles inn og hvilke laboratorieundersøkelser som skal rekvireres, 

 Ta beslutninger om å inspisere mistenkte virksomheter. 

 Planlegge og gjennomføre intervjuundersøkelser. 

 Planlegge informasjon til befolkningen gjennom massemedia (avsnitt 5.4). 
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 Avtale hva informasjonen skal bestå av og hvordan den skal utformes, og hvem som skal ivareta 

kontakt med massemedier og svare på henvendelser fra publikum, (avsnitt 5.4). 

 Kontakte Folkehelseinstituttet for å be om opplysninger og råd, eller anmode om bistand fra 

Nasjonal feltepidemiologisk gruppe (kapittel 2). 

 Informere andre relevante samarbeidspartnere. 

 Utarbeide rapporter. 
 

Utbrudd der pasientene er bosatt i flere kommuner, for eksempel to eller flere 
nabokommuner, kan også håndteres av lokale myndigheter, dersom det er overveiende 
sannsynlig at smittekilden er lokal. I slike tilfeller utpeker de berørte kommunelegene i 
samråd en leder som får ansvaret for å koordinere oppklaringsarbeidet innen helsetjenestens 
ansvarsområde.  

 
 
8.   Innsamling og analyse av prøvemateriale 

Mattilsynet har ansvaret for å samle inn prøvemateriale og rekvirere analyser av prøver fra 
næringsmidler, dyr, fôr, andre innsatsvarer, miljø og enhver annen kilde innen sitt 
forvaltningsområde. Analysene foretas av laboratoriet som utfører oppdrag for Mattilsynet. 

Kommunelegen har ansvaret for at det blir samlet inn prøvemateriale og rekvirert analyser av 
prøver fra mennesker, herunder pasienter, smittekontakter og mulige smittebærere. 
Analysene utføres ved det lokale medisinsk-mikrobiologiske laboratoriet, med unntak av 

undersøkelse for botulinumtoksin som utføres ved Norges veterinærhøgskole, Seksjon for mattrygghet 

(jf. Avsnitt 7.2). Ved mistanke om virus- eller parasittetiologi kan det lokale laboratoriet gi opplysning 

om hvor prøvematerialet skal sendes. 

På vegne av og etter nærmere avtale med kommunelegen kan Mattilsynet dele ut 
prøvetakingsutstyr og emballasje til faecesprøver samt foreta innsamling og innsending av 
slike prøver fra mennesker. Kommunelegen sørger for at det blir fremskaffet nødvendige 
prøveglass og annet utstyr, samt emballasje og rekvisisjoner. Kommunelegen må på forhånd 
informere virksomheter eller pasienter om begrunnelsen og hjemmelsgrunnlaget for 
prøvetakingen, og gi beskjed om at Mattilsynet kommer til å dele ut og samle inn 
prøveglassene på kommunelegens vegne.  

 

9.  Innsending av smittestoffer  

Mattilsynet har ansvaret for å påse at laboratorier som utfører analyser på oppdrag fra 
tilsynet, ivaretar plikten til å sende inn smittestoffer til nasjonale referanselaboratorier. 
Samtidig skal et isolat sendes til Folkehelseinstituttet, sammen med nødvendige 
opplysninger, slik at Folkehelseinstituttet straks kan sammenligne smittestoff isolert fra 
mistenkte kilder med tilsvarende smittestoff fra pasientene i et utbrudd. Innsending til 
referanselaboratorier og Folkehelseinstituttet skal skje fortløpende og rutinemessig, uansett 
om det foreligger et sykdomsutbrudd eller ikke.  

 

10.   Inspeksjoner 

Mattilsynet har ansvaret for inspeksjoner av: 

 lokaler der mistenkte næringsmidler, fôr, innsatsvarer eller andre kilder under Mattilsynets 
forvaltning er produsert, videreforedlet, tilberedt, oppbevart eller frembudt, 

 husdyrrom, beiteområder og lignende for husdyr,  

 systemer for drikkevannsforsyning, inkludert vannverk og nedbørsfelt, og  

 andre lokaler eller fasiliteter på ulike trinn i produksjons- og distribusjonskjeden. 
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11.  Intervjuer  

Ved sykdomsutbrudd blant innbyggerne i kommunen har kommunelegen ansvaret for at det 
blir foretatt intervjuer av pasienter og eventuelle kontrollpersoner, dersom slike intervjuer er 
nødvendige for oppklaringsarbeidet. Dette gjelder både ved hypotesedannende 
pilotintervjuer (se avsnitt 9.2 og spørreskjemaet i vedlegg F) og ved epidemiologiske 
undersøkelser for å etterprøve hypoteser (avsnitt 10.2).  

For hvert enkelt utbrudd blir Mattilsynet og kommunelegen enige om hvilken etat som skal 
foreta intervjuene og analysere opplysningene som intervjuene frembringer.  

Kommunelegen har ansvaret for å innhente informert samtykke fra pasienter som skal 
intervjues, normalt ved hjelp av pasientenes primærleger (jf. Avsnitt 9.2.5). Dersom det er 
nødvendig for rask oppklaring av et utbrudd av smittsom sykdom, kan kommunelegen eller 
Folkehelseinstituttet etablere direkte kontakt med pasienten, pasientens foreldre eller andre 
pårørende, uten først å kontakte primærlegen. 

Mattilsynet har ansvaret for å foreta primærintervjuer av personer som selv kontakter tilsynet 
med mistanke om sykdom som kan skyldes næringsmidler, dyr eller andre kilder under 
Mattilsynets forvaltningsområde (jf. Avsnitt 4.7 og spørreskjemaet i vedlegg C). Mattilsynet 
skal varsle kommunelegen om slike henvendelser, som beskrevet i punkt 2 i disse 
retningslinjene.  

Mattilsynet har ansvaret for å innhente informasjon fra virksomheter og fra enkeltpersoner 
ansatt i virksomheter som produserer, videreforedler, tilbereder, serverer eller distribuerer 
næringsmidler eller som holder husdyr, samt fra enhver annen virksomhet som er under 
Mattilsynets forvaltningsområde.  

 

12.   Lister over instanser som skal varsles eller informeres 

Kommunelegen og Mattilsynets distriktskontor har på sine respektive områder ansvar for at 
det blir laget og vedlikeholdt lister over personer og instanser som det er aktuelt å varsle eller 
informere ved mistenkt eller påvist sykdomsutbrudd i befolkningen. Listene skal inneholde 
informasjon om hvordan kontakt kan etableres på kort varsel, også utenfor arbeidstiden. 

 

13.   Oppbevaring og bruk av fortrolige opplysninger 

Opplysninger om personer og om virksomheter er fortrolige. Kommunelegen og Mattilsynet 
har begge et selvstendig ansvar for at slike opplysninger blir registrert, oppbevart, distribuert 
og brukt i henhold til gjeldende bestemmelser.  

 

14.   Vedlikehold og evaluering av retningslinjene 

Retningslinjene skal evalueres årlig og revideres ved behov i forbindelse med kontaktmøter 
mellom Mattilsynets distriktskontor og kommunen på det medisinskfaglige området. 

Retningslinjene kan også revideres i forbindelse med den evaluering som foretas etter at 
oppklaringen av et sykdomsutbrudd er avsluttet (jf. Kapittel 13). 
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Vedlegg 5:  liste over instanser som er aktuelt å varsle eller 
informere 

 

Liste over instanser det er aktuelt å varsle eller informere 

Aktuelle instanser: Adresse Telefon og e-post 

Smittevernlege * 

Oddmund H. Eriksen 

Målselv Helsesenter 

9325 Bardufoss 

Tlf 77 83 25 00 Mob 906 75 223 

oddmund.eriksen@malselv.nhn.no 

Stedfortredende Smittevernlege * 

Nina Kjær Brones 

Målselv Helsesenter 

9325 Bardufoss 

Tlf 77 83 25 00 Mob  

 

Helsesjef Lise kristensen Målselv Helsesenter, 
9325 Bardufoss 

Telefon 77 83 25 36 
Mobil 411 23 935 

Lise.Kristensen@malselv.kommune.no 

Rådmannen Rita Johnsen Kommunehuset 

9321 Moen 

Telefon 77 83 77 11 

Rita.johnsen@malselv.kommune.no 

Regional smittevernlege Anne 

Grete Olsen 
KORSN, UNN Tromsø  
 

Telefon 77 75 58 23 / 77 75 58 20 

E-post: anne.grethe.olsen@unn.no 

Stedfortredende Regional 

smittevernlege  

Overlege Kjell Pedersen  

Medisinsk avdeling, UNN 

Harstad 

Telefon: 77 01 50 00  

E-post: Kjell.Pedersen@hhf.no 

Mattilsynet Distriktskontoret for 
Midt-Troms 

Storgata 46, 9300 Finnsnes Telefon 06 04 0 

Telefon 77 87 08 00 

Mattilsynet regionkontor for Troms og 
Finnmark 

Postboks 197 

9521 Kautokeino 

Telefon 78 48 81 00 

Nasjonalt folkehelseinstitutt * 
Postboks 4404 Nydalen 
0403 Oslo 

I arbeidstiden: 21 07 70 00  
Smittevernvakta: 21 07 63 48 
utbrudd@fhi.no 
 

Folkehelseinstituttets 
referanselaboratorium 

Postboks 4404 Nydalen 
0403 Oslo 

22 04 24 24 
SMAN-Reflab@fhi.no 
 

Fylkelegen i Troms * Troms Fylkeskommune, 
Strandveien 13, 9007 Tromsø 

Telefon 77 78 80 00 

Medisinsk mikrobiologisk laboratorium UNN, 9038 Tromsø Telefon 77 62 60 00 

Senja Lab Sjøgata 5, 9300 Finnsnes Telefon 77 85 07 40 

Fylkesmannens miljøvernavdeling Troms Fylkeskommune. 
Strandveien 13. 9007 Tromsø 

Telefon 77 78 80 00 

Legevakta i Målselv  Telefon 77 83 25 00 

mailto:oddmund.eriksen@malselv.nhn.no
mailto:Lise.Kristensen@malselv.kommune.no
mailto:Rita.johnsen@malselv.kommune.no
mailto:anne.grethe.olsen@unn.no
mailto:Kjell.Pedersen@hhf.no
mailto:utbrudd@fhi.no
mailto:SMAN-Reflab@fhi.no
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Veterinærvakta i Målselv Postboks 42 

9321 Moen 

Telefon 77 83 73 58 

Målselv helsesenter Andslimoen 

9325 Bardufoss 

Telefon 77 83 25 00 

Norges veterinærhøgskole 
(botulinumtoksin) 

Seksjon for mattrygghet 
Hygienelaboratoriet 
Postboks 8146 Dep 
0033 Oslo 

22 96 48 40 
hyglab@veths.no 

Øverbygd helsesenter 
Holt 
9334 Øverbygd 

Telefon 77 83 26 00 

Veterinærinstituttet Veterinærinstituttet i Harstad 
Havnegata 4 
9480 Harstad 

77 04 15 50 

vih@vetinst.no 

 

*  Disse instansene omfattes av regelverkets bestemmelser om pliktig varsling (jf. Kapittel 5). 

 

Vedlegg 6:   
Liste over prioriterte grupper for vaksine og plan for + 

massevaksinering: 
Kunngjøres gjennom media ved behov. 

 
 
Vedlegg 7:   
Nyttige linker: 

Smittevern 16: MRSA-veilederen 

http://www.fhi.no/dokumenter/9bc2e5e450.pdf 

Smittevern 11: Nasjonale retningslinjer for håndhygiene 

http://www.fhi.no/dokumenter/A670B7F77D.pdf 

Smittevern 18: Smittevernboka. Lenker til temasider  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=6034:

0:15,5076:1:0:0:::0:0 

Smittevern 20: Forebygging og kontroll av tuberkulose 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=6034:

0:15,5092:1:0:0:::0:0 

Antibiotikaveilederen   

http://www.helsebiblioteket.no/microsite/Antibiotikaretningslinjer 

 

  

mailto:hyglab@veths.no
mailto:vih@vetinst.no
http://www.fhi.no/dokumenter/9bc2e5e450.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/A670B7F77D.pdf
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=6034:0:15,5076:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=6034:0:15,5076:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=6034:0:15,5092:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=6034:0:15,5092:1:0:0:::0:0
http://www.helsebiblioteket.no/microsite/Antibiotikaretningslinjer
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Vedlegg 8:  
Kommunens  tuberkulosekontrollprogram: 

 
Forskrift 21. Juni 2008 nr. 567 om tuberkulosekontroll § 3-1 angir hvilke grupper som har plikt til 

tuberkuloseundersøkelse. Tuberkuloseundersøkelsen skal skje i henhold til gjeldende 

anbefalinger, jf. Forskriftens § 1-2. Nasjonalt Folkehelseinstitutt utgir faglige anbefalinger etter 

forskriften, jf. § 4-5.  

 

Hovedansvarlig i Målselv: kommuneoverlegen 

 
Hvem skal undersøkes  Frist for gjennomføring 

av undersøkelsen jf § 3-

2  

Formål med 

undersøkelsen  
Anbefalt innhold i 

tuberkuloseundersøkels

en  

§ 3-1 nr. 1. Asylsøkere og 

flyktninger  
Innen 14 dager  Oppdage tuberkulose 

Oppdage latent infeksjon  
IGRAav alle 

Lungerøntgen av alle som 

har fylt 15 år  

§ 3-1 nr. 1. 

Familiegjenforente og 

studenter  

Så snart som mulig og 

senest innen 4 uker  
Oppdage tuberkulose 

Oppdage latent infeksjon  
IGRA av alle 

Lungerøntgen av alle som 

har fylt 15 år  

§ 3-1 nr. 1. 

Arbeidsinnvandrere  

 

Så snart som mulig og 

senest innen 4 uker  
Oppdage 

lungetuberkulose  
Lungerøntgen  

§ 3-1 nr. 2. Personer som 

i løpet av de siste tre 

årene har oppholdt seg 

mer enn tre måneder i 

land med høy forekomst 

av tuberkulose, og som 

skal inntre eller 

gjeninntre i stillinger i 

helse- og 

omsorgstjenesten eller i 

andre stillinger knyttet til 

barneomsorg. Plikten 

gjelder også for personer 

under opplæring eller 

hospitering 2  

 

 

Så snart som mulig. 

Undersøkelse for 

tuberkuløs sykdom før 

tiltredelse, § 3-2 tredje 

ledd.  

Oppdage tuberkulose 

Oppdage latent infeksjon  
Lungerøntgen av alle 

Mantoux av alle  

IGRA* hvis Mantoux >6  

 

Spesielle grenseverdier 

for Mantoux dersom man 

ikke er BCG-vaksinert  

§ 3-1 nr. 3. Andre 

personer som det er 

medisinsk mistanke om 

er eller har vært i risiko 

for å bli smittet med 

tuberkulose 3  

Øyeblikkelig ved 

mistanke om smittsom 

sykdom, ellers så snart 

som mulig og senest 

innen 4 uker  

Oppdage tuberkulose 

Oppdage latent infeksjon  
Lungerøntgen av alle 

Mantoux av alle  

IGRA* hvis Mantoux >6  

 

Spesielle grenseverdier 

for Mantoux dersom man 

ikke er BCG-vaksinert 
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Vedlegg 9:  
Land med høy forekomst av  tuberkulose: 

http://www.fhi.no/artikler/?id=103336 

 

Europa og 

sentralasiatiske 

republikker 

Bosnia-Hercegovina, Grønland, Romania og alle land i det tidligere 

Sovjetunionen: Armenia, Aserbajdsjan, Estland, Georgia, 

Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, 

Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan. 

Amerika Belize, Bolivia, Brasil, Den dominikanske republikk, Ecuador, 

Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Panama, Paraguay, Peru og 

Surinam. 

Oseania Guam, Kiribati, Marianaøyene, Marshalløyene, Mikronesia, Nauru, 

Palau, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Tuvalu og Vanuatu.  

Asia Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma (Myanmar), 

Filippinene, India, Indonesia, Irak, Jemen, Kambodsja, Kina, Laos, 

Malaysia, Mongolia, Nepal, Nord-Korea, Pakistan, Singapore, Sri 

Lanka, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam og Øst-Timor. 

Afrika Alle land unntatt Egypt, Mauritius, Komorene, Seychellene og Tunis. 

  

  

  

  

  

Utgått fra lista 

Blant de landene som ikke lenger regnes som høyforekomstland etter oppdatering 5.9.2014 er 

Egypt, Nicaragua og Tunis. 

  

http://www.fhi.no/artikler/?id=103336
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Vedlegg 10:  
EBOLA – retningslinjer for legekontoret og legevakta 

 

 

EBOLA – retningslinjer for legekontoret og legevakta 
Ansvarlig: Smittevernlegen 
Ebola er en svært farlig sykdom. Det skyldes et virus. Flaggermus og andre ville dyr 
kan være bærer av dette viruset. Smitte skjer ved fysisk kontakt med infiserte dyr 
eller mennesker.  
Ebola smitter lett ved berøring  av syke eller døde, og ved kontakt med 
kroppsvæsker fra syke. Den smitter ikke via luft. Dødeligheten er høy 
Vi må ha beredskap mot Ebola når det er kjente utbrudd en eller annen plass i 
verden 
 
1.FEBERSYKE 
Vi må ha en rutine at vi allerede ved telefonhenvendelse spør om den syke kan ha 
vært i områder hvor det forekommer Ebola, eller har vært i kontakt med en Ebola-
syk. 
Hvis dette bekreftes, må vi følge retningslinjene. Se lenke 
Ved mistanke om ebolasmitte, sørg for å isolere pasienten. Ikke ta pasienten til 
legekontoret eller legevakta. Ta straks kontakt med smittevernvakten ved 
Folkehelseinstituttet.  
Mer informasjon og råd til helsepersonell ved mistanke om ebolasmitte finner du her 
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/ebolaveilederen.   
 
2. FLYPLASSEN  
Det er tre flyplasser som er forhåndsutpekt til å motta fly med mistanke om Ebola-syk 
om bord. Det nærmeste for oss er Tromsø. 
Men fly kan omdirigeres til Bardufoss. Det kan være umulig å lande i Tromsø. Eller 
det kan være andre forhold som gjør at flykapteinen velger å lande på Bardufoss. 
Her er flykapteinen helt suveren 
Avinor skal 
 besørge parkering og isolering av flyet på særskilt oppstillingsplass innenfor 

flyplassens avsperrede område (opplyst, brøytet og sandstrødd ved behov) 
 besørge GPU-tilkobling til flyet (gjøres av handlingoperatør) 
 etablere merket og sikret adkomst til oppstillingsplassen for eksterne 

innsatsstyrker (fremskutt mottak ved flyet) 
 sikre logistikkveier til/fra flyet for eventuell 

 leveranse av mat/drikke 
 håndtering av farlig avfall 
 uttransportering av passasjerer og bagasje/gods 

 
 
Ved mistanke om Ebola-syk på fly: 
Tastraks kontakt med smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet.  
Tiltak når ebola mistenkes på fly - faglig veiledning for berørte yrkesgrupper: 
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/ebolaveilederen 

 

3. BESKYTTE OSS SELV 

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/ebolaveilederen
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/ebolaveilederen
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Vi kan ikke stole på de enkle maskene, hanskene og frakkene vi har. Dersom vi skal 
ta oss av en Ebola-syk, eller rense en som har vært utsatt for kroppsvæske fra en 
Ebola-syk, skal vi bruke skikkelig beskyttelsesutstyr. Har må man også ha trening på 
å ikle seg utstyret, bruke det, og å avkle seg. Vi kan naturligvis vente til det kommer 
spesialpersonell fra UNN.  
Legekontoret har to «romdrakter» tilgjengelig, en for lege og en for medhjelper. 
Utstyret er beskrevet under råd til helsepersonell, i denne lenken: 
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/ebolaveilederen 

 
Norengros har slikt utstyr klart,  både FFT3 masker og hele Ebola sett på lager.  
Camilla Skog Rodal 
Markedskoordinator 
Norengros Helseservice engros AS 
Tlf:    (+47) 76 11 75 12  
Fax:  (+47) 76 11 75 01 
Mob: (+47) 98 09 90 59 
http://www.norengros.no 
 

 

 

 

 

Vedlegg 9:  
Skoler og barnehager i Målselv: 

  
Barnehager i Målselv   

Andslimoen barnehage 
Andslimoen 

9325 Bardufoss 
 
 
 

Styrer: 922 72 977 
Rødstua: Avdeling Bekkeblom: 922 72 978 
               Avdeling Solsikke: 922 72 979 
Gulstua: Avdeling Løvetann: 922 72 396 
              Avdeling Hestehov: 922 72 217 

andslimoen.barnehage@malselv.kommune.no 

Olsborg 
Lisbeth Bardonsens vei 2 
9329 Moen 
 
 

Styrer: 900 50 319 
Avdeling Sirius: 922 72 991 
Avdeling Helios: 922 72 992 
Avdeling Luna: 922 72 993 
olsborg.barnehage@malselv.kommune.no 

Heggelia 
Engveien 3 
9325 Bardufoss 
 

Styrer: 922 72 980  
Avdeling Smørblomst: 922 72 981 
Avdeling Blåklokke: 922 72 982 
heggelia.barnehage@malselv.kommune.no 

Noraførr 
Livegen 
9325 Bardufoss 
 
 

Styrer: 922 72 984 
Avdeling Smørbukk: 922 72 986 
Avdeling Tommelise: 922 72 987 
Avdeling Lukkøye: 922 72 988 
noraforr.barnehage@malselv.kommune.no 

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/ebolaveilederen
http://www.norengros.no/
mailto:andslimoen.barnehage@malselv.kommune.no
mailto:olsborg.barnehage@malselv.kommune.no
mailto:heggelia.barnehage@malselv.kommune.no
mailto:noraforr.barnehage@malselv.kommune.no
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Karlstad oppvekstsenter 
9322 Karlstad 
 
  

Styrer: 934 68 841 
Avdeling Akka: 934 68 842 
Avdeling Vassbruna: 934 68 843 
karlstad.barnehage@malselv.kommune.no 

Mellembygd kultur og oppvekstsenter 
9336 Rundhaug 
 

 
Styrer: 922 72 995 
post.mellembygd@malselvskolen.no 
 

Bjørkeng oppvekstsenter 
  
9334 Øverbygd 
 
 

Styrer: 908 15 957 
Avdeling Kalvhauet: 908 15 646 
Avdeling Ruten: 922 73 401 
Avdeling Hattavarre: 416 24 235 
bjoppbhg@online.no 

Samisk barnehage 
Andslimoen 
9325 Bardufoss 

Styrer: 91193778 
kontor@sameskuvla.no 

 

SKOLER I MÅLSELV   

Fagerlidal skole 
Andselv 
9325 Bardufoss 

Sentralbord: 77 83 28 50  
Sfo: 934 68 825 
post.fagerlidal@malselvskolen.no 

Bardufoss ungdomsskole 
  
9325 Bardufoss 

Sentralbord: 77 83 27 50 
post.bardufoss@malselvskolen.no 
 

Olsborg skole 
  
9321 Moen 

Sentralbord: 77 83 29 00 
Sfo: 934 68 847 
post.fagerlidal@malselvskolen.no 

Karlstad Oppvekstsenter 
  
9322 Karlstad 
 

Sentralbord: 77 83 26 20 
Sfo: 934 68 838 
post.karlstad@malselvskolen.no 
 

Bjørkeng oppvekstsenter 
  
9334 Øverbygd 
 

Sentralbord: 77 83 26 80 
Sfo: 934 68 818 
post.bjorkeng@malselvskolen.no 
 

Mellembygd kultur og oppvekstsenter 
  
9336 Rundhaug 
 

Sentralbord: 77 83 26 40 
Sfo: 934 68 805  
post.bakkehaug@malselvskolen.no 
 

Øvergård Montessoriskole 
9334 Øverbygd 
 

Sentralbord: 77 83 21 22 

post@motessoriskole.no 
 

Sameskolen i Troms 
Andslimoen 
9325 Bardufoss 

Sentralbord: 77 83 28 30 
kontor@sameskuvla.no 

 

Vedlegg 10:   
Undersøkelser av asylsøkere og innvandrere 
 
Alle skal undersøker for tuberkulose så snart de er kommet til landet. 

mailto:karlstad.barnehage@malselv.kommune.no
mailto:post.mellembygd@malselvskolen.no
mailto:bjoppbhg@online.no
mailto:kontor@sameskuvla.no
mailto:post.fagerlidal@malselvskolen.no
mailto:post.bardufoss@malselvskolen.no
mailto:post.fagerlidal@malselvskolen.no
mailto:post.karlstad@malselvskolen.no
mailto:post.bjorkeng@malselvskolen.no
mailto:post.bakkehaug@malselvskolen.no
mailto:post@motessoriskole.no
mailto:kontor@sameskuvla.no
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Alle under 40 år skal undersøkes med Mantoux. Alle over 15 år skal undersøkes med 
lungerøntgen 
 
Se Snarvei til Helsedirektoratets veiledning, oversikt:  
 
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/helsetjenest
etilbudet_til_asyls_kere__flyktninger_og_familiegjenforente_2757 
 
Snarvei til Helsedirektoratets veiledning, elektronisk versjon av veileder: 
 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00296/Helsetj
enestetilbud_296039a.pdf 
 
 
Vedlegg 11:  
Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og hjemmebasert omsorg 
 
INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM 
HJEMMEL 

1. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten 
Forskriften gjelder for institusjoner som yter tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven§ 1-2  

og Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav d og e. : 

a. Sykehjem/boform for heldøgns omsorg og pleie og døgnopphold 

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ER EN SKRIFTLIG PLAN: 
1) INFEKSJONSFOREBYGGING: f.eks 

Håndhygiene og personlig smittevernopplæring 

Beskyttelsesutstyr 

Reinhold og håndtering av avfall 

Sterilisering av utstyr og lokaler. 

Bruk av engangsutstyr 

Vaksinering av pasienter og personell 

2) INFEKSJONSOVERVÅKING: f.eks 

Prøvetaking av pasienter : Baktus; PCR; Avføringsprøver, Resistens 

Prøvetaking av personell: MRSA, TBC 

Tekniske tester: Kontroll av sterilisator, utstyr, ventilasjon 

Stikkprøver: Test av utstyr, bruken av utstyr, personlig hygiene  

3) BEHANDLING: f.eks 

Isolasjon: Hvor og hvordan 

Valg av antibiotika 

Ved mors 

4) VARSLING OG RAPPORTER: f.eks 

Lovpålagte varslinger muntlig og skriftlig 

Avvik 

Interne rapporter 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/helsetjenestetilbudet_til_asyls_kere__flyktninger_og_familiegjenforente_2757
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/helsetjenestetilbudet_til_asyls_kere__flyktninger_og_familiegjenforente_2757
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00296/Helsetjenestetilbud_296039a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00296/Helsetjenestetilbud_296039a.pdf
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Statistikk – f.eks i årsmelding 

Intern revisjon 

ANSVAR 
1) LEDER  ved institusjon skal: 

Utforme skriftlig infeksjonskontrollprogram 

Iverksette infeksjonskontrollprogram 

Vedlikeholde infeksjonskontrollprogram 

ENHVER ARBEIDER skal påse at institusjonen følger forskriften 
 
Snarvei til hele infeksjonskontrollprogrammet: 
..\11 Infeksjonskontrollprogram.doc 
 
 
Snarvei til Forskrift om smittevern i helsetjenesten: 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050617-0610.html 
 
Snarvei til Smittevern 15: Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta: 

http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf 
 
Nyttige lenker: 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainL
eft_5669=5544:59534::0:5667:1:::0:0 

 
 
Vedlegg 12: Retningslinjer for bruk av tvang innen smittevern 
 
BRUK AV TVANG I SMITTEOPPSPORING OG BEHANDLING  
 

Smittevernloven  hjemler bruk av tvungen undersøkelse, isolering og behandling ved 

mistanke om allmennfarlig smittsom sykdom,  iht  Smittevernlovens § 5. Men det skal svært 

tunge grunner til for å gjennomføre bruk av tvang. 

 

Før man kan tenke på å gjennomføre tvungen undersøkelse, skal følgende forhold var avklart: 

1. Man skal ha gjort alt som står i ens makt for å få personen til å la seg undersøke 

frivillig. Det må være dokumentert i journalen 

2. Det skal dokumenteres at det er stor risiko for at pasienten er smittet 

3. Undersøkelsen er viktig for å unngå videre spredning, eller for å unngå at personen 

blir syk 

4. Bruk av tvang kan gjennomføres uten å sette noen i fare 

 

Saksgang i tvangssaker: 

1. Kommunelegen ( smittevernlegen ) utarbeider et begrunnet forslag til vedtak. 

Nødvendig begrunnelse skal legges ved. Vedtak kan omfatte tvungen undersøkelse 

og/eller tvungen isolering 

2. Kommunelegen oversender saken til fylkeslegen for godkjenning 

file:///C:/Users/bjorg.MK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/11%20Infeksjonskontrollprogram.doc
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050617-0610.html
http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:59534::0:5667:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:59534::0:5667:1:::0:0


 41 

3. Fylkeslegen oversender deretter saken til Smittevernnemnda for endelig vedtak. I disse 

sakene er det fylkesnemnda for Oslo og Akershus som er utpekt smittevernnemnd. 

Den aktuelle pasienten er representert med advokat 

Hastevedtak: 

 Dersom saksbehandlingstida kan øke risiko for smittespredning og alvorlig sykdom, 

kan det gjøres hastevedtak 

 Hastevedtak gjøres av kommunelegen i samarbeid med fylkets smittevernlege. 

 

Både vanlig vedtak og hastevedtak kan klages av pasienten til tingretten, men klagen gis ikke 

oppsettende virkning 

 

 
 
Vedlegg 13: Forkortelser 
 

KORSN Kompetansesenter i smittevern Helse nord  Avd. for mikrobiologi og smittevern, 
Medisinsk klinikk; 
UNN Tromsø. Tlf: 77 75 58 20 

MSIS Meldesystem for infeksjonssykdommer Folkehelseinstituttet 

DOT Direkte observert terapi Behandling for tuberkulose 

EHEC Enterohemorrhagis E.coli Tarminfeksjon med blodig diare 

MRSA Multiresistente gule stafylokokker  

ROS-
analyse 

Risiko og sårbarhets-analyse  

HOD Helse- og Omsorgsdepartementet  

Mantoux Test for å påvise TBC-smitte Har erstattet pirquet 

HDIR Helsedirektoratet  

   

 


