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1

INNLEDNING

Smittevernplanen er en del av kommunenes beredskapsplaner, og beskriver hvordan
smittevernberedskapen ivaretas. Planen hører inn under beredskapsområdet «Helsemessig og sosial
beredskap».
Smittevernplanen bygger på Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) med forskrifter,
og Lov om helsemessig og sosial beredskap.
Som det står i Smittevernloven, skal arbeidet med smittevern i kommunen verne befolkningen mot
smittsomme sykdommer, både ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt å
motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.
Smittevernarbeidet skal også sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet, og ivareta rettssikkerheten til den
enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak.
Folkehelseinstituttet er smittevernlegens rådgiver og veileder innen smittevernet, og bidrar bla. ved
utbrudd av smitte og andre beredskaps-situasjoner. Den viktigste informasjonskilden er særlig
Smittevernboka som eHåndbok

2

ANSVAR

Smittevernlegen (kommuneoverlegen) har ansvaret for å planlegge kommunens smittevern, overvåke
situasjonen, håndtere hendelser og gi råd til helsepersonell og befolkningen i kommunen.
Ved institusjoner er det Institusjonslegene (sykehjemslegen) som har det lokale medisinske ansvaret for
smittevernarbeidet.
Kommunen har utpekt hygienesykepleiere / smittevernkontakter i helseinstitusjonene
Kommuneoverlegen har fullmakt til å fatte vedtak for å begrense og håndtere utbrudd av smittsomme
sykdommer. Dette er hjemlet i Smittevernloven.
I det daglige vil fastlegene, institusjonsleger og annet helsepersonell med smittevern som
arbeidsområde, håndtere smittesituasjoner, gjerne i samarbeid med kommuneoverlegen
(smittevernlegen).
I beredskapssituasjoner, for eksempel i en epidemi, kan det være behov for flere ressurser, som da
planlegges, ledes og organiseres av kommunens kriseledelse. Da er det viktig med samarbeid med bla.
smitteverngruppa i kommunen, legevakt, fastleger mm.

Plan for smittevern

Når smitte er tema, er det kommuneoverlegen (smittevernlegen) som uttaler seg til presse og andre når
det gjelder informasjon og oppfølging av de medisinske tiltakene.
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DEFINISJONER

Smittsom sykdom
«En sykdom eller smittebærertilstand som er forårsaket av en mikroorganisme (smittestoff) eller del av
en mikroorganisme eller av en parasitt som kan overføres blant mennesker. Som smittsom sykdom
regnes også sykdom som er forårsaket av gift (toksin) fra mikroorganismer.» (Smittevernloven)
Krise
Krise er i denne sammenheng en oppstått hendelse som ikke kan takles med organisasjonenes vanlige
ressurser. Så som:
Epidemi
«Et utbrudd som rammer mange individer innen en befolkning eller region på samme tid, og overgår
forventet hyppighet.»
Pandemi
«En epidemi som sprer seg over hele verden.»
Andre begreper i denne kategorien:
Utbrudd
«To eller flere tilfeller av samme sykdom som mistenkes å ha felles kilde, eller et antall tilfeller som klart
overskrider det man vil forvente (det endemiske nivå) innenfor et område i et gitt tidsrom.»
(Folkehelseinstituttet: Smittevern 17, Utbruddshåndboka)
Endemi
«Et lokalt utbrudd, der infeksjonen er rådende innenfor en viss befolkning eller område, og nivået av
tilfeller er forventet og forutsigbart.»
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RESSUSER

Hva har vi å hjelpe oss med i en beredskapssituasjon som dreier seg om smittsom sykdom?
4.1

•
•
•
•
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I Hurdal kommune
Kommuneoverlege/smittevernlege

Smitteverngruppa i Hurdal
Fastlegene
Legevakt

•
•
•

4.2

Krisestab
Annet helsepersonell og ev. andre kommunale ressurser
Frivillige lag og foreninger

Smitteverngruppa i Hurdal kommune

Kommunen har opprettet en smitteverngruppe, som bla. er ansvarlige for utarbeidelse av prosedyrer og
rutiner for smittevernarbeidet, overvåking, opplæring, vaksineringer og bistand ved akutte hendelser.
Gruppa består av:
•
•
•
•

Kommuneoverlegen/smittevernlegen
Helsesykepleier
Smittevernansvarlig sykehjemslege
Fagansvarlige for smittevern ved Hurdal Helsetun og hjemmebaserte tjenester

Denne gruppen kan innkalles ved en smittesituasjon, som støtte til kommuneoverlegen /
smittevernlegen i en akutt hendelse, som for eksempel ved større miljøundersøkelser, utbrudd,
epidemier eller pandemi.
Ellers vil enhver smittesituasjon vurderes av kommuneoverlegen mht. størrelse og alvorlighet, - og
varsles på lik linje ved andre beredskapssituasjoner, når dette er vurdert nødvendig.
Ved behov vil kriseledelsen sette stab, og det ordinære beredskapsapparatet i kommunen bistår i
arbeidet med den aktuelle hendelse.

4.3

Regionale/nasjonale ressurser

•
•
•
•
•

Kommuneoverlegenettverket og annet helse- eller beredskaps- personell i
Gardemoregionen
Helseforetak (Akershus universitetssykehus)
Folkehelseinstituttet
Fylkesmannen
Helsedirektoratet
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UTBRUDD, EPIDEMI; PANDEMI

5.1

Varslingsrutiner

Plan for smittevern

Helsepersonell har varslingsplikt til kommuneoverlegen etter MSIS-forskriften.
Smittsomme sykdommer som kan ha betydning for internasjonal folkehelse skal varsles etter regelen i
IHR-forskriften.
Mattilsynet varsler kommuneoverlegen ved mistanke om matbåren smitte.
Dersom kommuneoverlegen ikke kan varsles, skal Folkehelseinstituttet umiddelbart varsles.
Kommuneoverlegen skal varsle fylkesmannen og Folkehelseinstituttet.
Folkehelseinstituttet skal varsles ved å ringe den døgnåpne Smittevernvakta.
Ved større hendelser, som ved en pandemi, kan det komme egne varslings- og oppfølgingsrutiner fra
sentrale smittevernmyndigheter.

5.1.1

Varsling av smitte fra skoler og barnehager

1. Den ansatte som oppdager smitte varsler virksomhetsleder
2. Virksomhetsleder varsler kommuneoverlege/smittevernlege
3. Virksomhetsleder varsler helsestasjon og skolehelsetjenesten
4. Virksomhetsleder samhandler med smittevernlege om videre tiltak/varsling
5. Virksomhetsleder varsler Rådmann

5.1.2

Varsling av smitte fra institusjon

1. Den ansatte som oppdager smitte varsler virksomhetsleder
2. Virksomhetsleder varsler kommuneoverlege/smittevernlege og ansvarlig sykehjemslege og
smittevernsykepleier/fagansvarlige sykepleier
3. De smitteansvarlige på institusjonen samhandler med smittevernlege om videre tiltak/varsling
4. Virksomhetsleder varsler Rådmann

5.2
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Tiltak ved ulike smittesituasjoner (utbrudd, epidemi, pandemi)

Som hovedregel vil en følge anbefalingene som er gitt i «Smittevernboka som eHåndbok» på
Folkehelseinstituttets nettsider.
For noen av de vanligste hendelsene er det laget/ skal lages egne rutiner eller tiltakskort:
•
•
•
•
•
•
•

5.2.1

Norovirus
Smittsom hjernehinnebetennelse
Influensaepidemi/pandemi
Tuberkulose
Legionella
MRSA
Stikkskader, hepatitt B og C, og HIV

Pandemi

Ved større hendelser, som ved en pandemi, kan det kommer egne rutiner og tiltak fra statlig
smittevernmyndighet.
Smittevernlegen koordinere og sender ut nødvendig informasjon, iverksetter og koordinerer tiltak i
henhold til føringene, i samhandling med de øvrige i kommunen som har en rolle i en slik
beredskapssituasjon.

5.3

Informasjon

Riktig informasjon og veiledning til befolkningen og rammede i en smittesituasjon er vesentlig. Det er
viktig at informasjonen er saklig og lettfattelig, og at informasjonen gjentas.
Kommuneoverlegen (smittevernlegen) er faglig ansvarlig for utarbeidelse av informasjonen som gis, og
samarbeider med kommunens beredskapskoordinator og krisestab med å gi informasjon til berørte
parter og innbyggere.
Det foreligger en egen prosedyre for krisekommunikasjon i kvalitetssystemet.

7

VEDLEGG

7.1

Oversikt over smitteverngruppa i Hurdal (unntatt offentlighet)

