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1. FAKTISKE OPPLYSNINGER 

1.1 Regulerende føringer 

Lov om smittevern fra 1994 gav et samlet lovverk for å beskytte befolkningen mot smittsomme 
sykdommer. 

 Loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem 
og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. 

 Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 

 Loven skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter 
loven. 

1.1.2 Kommunens ansvar 

Lov om smittevern tydeliggjør kommunens ansvar innenfor smittevern. 

 Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med 
hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, 
undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller 
annen kommunal helseinstitusjon. 

 Kommunen skal også utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her eller 
bestemmelser i medhold av loven, herunder skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de 
smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen, drive opplysning om smittsomme 
sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges, sørge for at individuelt 
forebyggende tiltak blir satt i verk, sørge for at andre tiltak etter loven her, folkehelseloven 
eller helse- og omsorgstjenesteloven blir satt i verk 

1.1.3 Kommuneoverlegens ansvar 

Kommunelege er en lovpålagt rolle, og lov om smittevern definerer tydelig kommunelegens ansvar:  

 Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her. I 
kommuner med flere kommuneleger skal kommunestyret utpeke en av dem til å utføre disse 
oppgavene. Det bør også utpekes en stedfortreder for denne. I store bykommuner med 
bydelsforvaltning skal kommunestyret utpeke en lege til å utføre de av kommunelegenes 
oppgaver som angår hele kommunen eller store områder. 

Det er videre kommuneoverlegen sitt ansvar å: 

 ‘…utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot 
smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, og organisere og lede dette 
arbeidet’ 

1.2 Bakgrunn 

Smittevernplanen for Larvik kommune ble første gang utarbeidet i 2001. Planen ble senere revidert i 
hhv. 2007 og 2015. Smittevernplanen for perioden 2015-2018 var lagt opp til et planverk for enkel og 
praktisk håndtering, med linker til relevant kildeverk. Revidert planverk for perioden 2019-2022 er 
utarbeidet med beskrivende innhold.   
Deler av innholdet er helt eller delvis gjengitt fra planverk for tidligere planperioder.  
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Plan for smittevern i Larvik kommune inngår som en delplan til Helseberedskapsplanen, som Plan D. 
(Pandemiplanen og Plan for psykososial beredskap er også delplaner til Helseberedskapsplanen.) 

1.3 Hensikt 

 Plan for smittevern har til hensikt å bidra til og sikre personer som oppholder seg i 
kommunen et vern mot smittsomme sykdommer ved å motvirke at slike sykdommer 
overføres i befolkningen, samt motvirke at de føres inn i eller ut av kommunen.  

 

 Smittevernplanen gir en overordnet beskrivelse av arbeid innenfor smittevern i kommunen, 
ved å vise til ansvarsforankring ved lov, tilgjengelige ressurser i og samarbeidende ressurser 
utenfor kommunen, beskrivelse av arbeid i daglig virke og i en beredskapssituasjon.  
 

 Det beskriver varslingslinjer og prinsipper for håndtering, og viser til hvordan vi kan 
fremskaffe gjeldende informasjon.  

 

 Konkretiserte prosedyrer som relateres til smittevernarbeidet er aktive dokumenter, er ikke 
innlemmet i denne planen, men er å finne i kommunens kvalitetssystem.  

 

 Planen skal belyse generelle utfordringer som smittevern i vår kommune omfatter, og skal 
videre sikre at lovens lovens krav til kommunens smittevern oppfylles, og at vi får en god 
samordning av tiltak og ressurser. 

 

 Planen  er et oversiktsdokument fritt tilgjengelig for befolkningen, og til bruk for kommunalt 
ansatte.  

1.4 Utfordringer 

1.4.1 Generelle 

 Utfordringer innen smittevern er i stadig endring.  
 

 Klimaendringer, befolkningsøkning, flyktningproblematikk, matmangel, flom, tørke og andre 
naturkatastrofer fører til økende vansker med å holde epidemier under kontroll, selv om vår 
del av verden er relativt velkontrollert hva angår smittsomme sykdommer i befolkningen.  

 

 Turisme og annen reisevirksomhet over grensene er økende, og innvandrere reiser oftere til 
områder med høyere forekomst av smittsomme sykdommer enn turister for øvrig.  

 

 Utvikling av masseproduksjon og stordistribusjon av næringsmidler øker faren for store 
utbrudd med mage-tarm infeksjoner, og er en stor utfordring nasjonalt og internasjonalt.  

 

 Smittestoffenene utvikling av resistens har over de siste årene også vist seg å være stadig 
økende, hvilket utgjør en stadig større bekymring innen infeksjonsmedisinsk håndtering. 
Resistensutvikling skyldes i hovedsak ufornuftig eller uriktig bruk av antibiotika i medisinsk og 
veterinærmedisinsk praksis og annen bruk (deriblant også fortilsetning). Relatert til 
sistnevnte har regjeringer utarbeidet en Nasjonal Strategi mot Antibiotiakresistens (2015-
2019) med konkretiserte mål og tiltak. 

 Sprøytenarkomane har en betydelig risiko for blodsmitte, deriblant HIV og Hepatitt, og også 
her er det samtidige tiltak ved utvikling av svært gode behandlingsalternativer og nasjonalt 
en Nasjonal strategi mot Hepatitter (reduksjon av antall smittede med 90% innen 2023).  

 Seksuelt overførbare sykdommer øker, og syphilis og gonore har i Norge igjen blitt 
aktualisert.  
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 Barnesykdommene som førte til store skader og død frem til midten av 1900 taller er i våre 
dager blitt en sjeldenhet, med bakgrunn i høy vaksinasjonsdekning i befolkningen.  
Det har samtidig vært fokus på mulige sjelden bivirkninger av vaksiene og dette kan gi utslag 
på synkende vaksinasjonsdekning. Foreldre med små barn har ingen erfaring med skader fra 
poliomyelitt eller meslingepidemiene. Det er viktig og utfordrende å opprettholde kunnskap 
og motivasjon hos foreldre slik at barnekullene fortsatt unngår fryktede barnesykdommer og 
en oppnår minst 95% vaksinasjonsdekning i fremtidige barnekull – og dermed epidemier. 

 

 Smitteutfordringens variasjon og endring skaper endringsbehov hva angår kunnskap, 
vaksinasjon og behandling. I tillegg stiller lover, veiledere og forskrifter enda strengere og 
mer konkretiserte krav til ivaretagelse av kommunenens og helseforetakenes ansvar, hvilket 
gir utspring i endring og utvikling av tjenesteinnhold og dertil kvalitet. 

1.4.2 Lokale 

 Larvik kommune er en havneby, og har dertil stor aktivitet hva angår skip til og fra kai. Ferje 
til/fra Danmark frakter i tillegg et betydelig antall passasjerer mellom Larvik og Hirtshals 
hvert år. Reisevirksomhet utfordrer smittevernet generelt, og således da også i Larvik. 

 

 Videre inngår Larvik i endemisk område for smitte av flåttencefalitt, hvilket har tilkommet 
over de siste årene.  

 

 Temperaturendring i sjøvann, sett opp mot endringer i klimaet har lokalt også vist seg å gi 
utfordringer i forhold til smitterisiko i forbindelse med bad. 

 

 Utfordring med rus og dertil riskikoatferd er kjent i Larvik, som i andre byer.  
 

 Flyktninger og asylsøkerer, eller bosatte fra utlandet utgjør en del av den lokale 
risikoprofilen.  

 

 Sesonginfluensa rammer Larvik som landet for øvrig, og er også et viktig område i forhold til 
fokus i Larvik.  

 

1.5 Definisjoner/forklaring 

1.5.1 Smitte 

 ‘Smitte, inntrenging av et smittestoff, dvs. bakterie, virus, sopp eller parasitt, i et nytt individ 

eller i en ny lokalisasjon hos et individ som fra før er bærer av smittestoffet. Smitte kan skje 

gjennom kontakt, ved luftbåren smitte, ved inokulasjon, ved insektstikk, ved bitt av dyr, 

gjennom matvarer og som smitte i livmoren i svangerskapet (intrauterint). De viktigste 

inngangsportene for smitte er slimhinner i luftveier, munn, svelg, tarm, genitalia og øyet, 

samt huden og placenta (morkaken). Hvor smittestoffet trenger inn, avhenger i vesentlig grad 

av smittestoffets natur og smittemåten. Om smitte skjer, avhenger av de samme forholdene, 

men i stor grad også av smittemottagerens motstandskraft (se også immunitet).’ (store 

norske leksikon) 

‘Smittespredning er avhengig av seks faktorer: en smittekilde, en utgangsport, et smittestoff i 

tilstrekkelig dose, en smittevei, en inngangsport og en mottakelig person.’ (fhi) 

1.5.2 Smittestoff 

Smittestoff deles inn i fire hovedkategorier: 

http://sml.snl.no/.sml_artikkel/bakterie
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/virus
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/sopp
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/parasitter
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/inokulasjon
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/slimhinne
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/immunitet
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 bakterie 

 virus 

 sopp  

 parasitt 

1.5.3 Smitteveier 

Smittestoffer har ulike egenskaper og smitter på ulikt vis. Forenklet, kan smitteveier inndeles i form 

av:  

1.5.3.1 Luftbåren smitte kan skje på tre ulike måter: 

 Dråpesmitte der små dråper produseres ved hosting, nysing, eller eventuelt ved sprut eller søl 

fra kroppsvæsker. Dråpene henger i luften i kort tid, med bakgrunn i sin tyngde, men kan like fullt 

rekke å nå slimhinner i øyne, nese eller munn hos en person som er mottakelig.  

 Støvpartikler og sporer, der støv inneholder smittestoff. De kan holde seg lenge i luften, dersom 

luften er i bevegelse. Smittestoff som tåler tørking, vil slik kunne opprettholde smittsomhet over lang 

tid.  

 Dråpekjerner oppstår dersom fordamping av nys, host eller lignende skaper en kombinasjon av 

gass og smittestoff. Lettheten gjør at de kan holde seg svevende over lang tid og spres over store 

avstander. 

1.5.3.2 Kontaktsmitte kan inndeles i følgende tre former: 

 Direkte kontaktsmitte er en smittesituasjon der smittestoffet overføres ved direkte kontakt mellom 

smittebærer og mottakelig person. Ofte trenger ikke smittestoffet igjennom hel hud, og smitte blir da 

ved slimhinner eller sår. Seksuelt overførbare sykdommer overføres ved direkte kontaktsmitte.  

 Indirekte kontaktsmitte forekommer dersom smitte overføres via et mellomledd som inneholder er 

forurenset, være seg utstyr, sengetøy, bandasjer el. L. 

 Fekal-oral smitte er en smitteform der avføring overføres fra forurensede hender eller mat eller 

drikke til munnen hos mottakelig person.  

1.5.3.3 Inokulasjonssmitte  

 Smitteformen er på et vis en form for indirekte kontaktsmitte, ved at smitte overføres 

eksempelvis ved sprøytespiss, glass, skalpell og trenger igjennom huden ved inokulasjon. Alle 

smittestoffer kan spres ved denne formen, men den er mest aktuell som eksempel i forbindelse med 

overføring av blodbårne smittestoffer som hiv, hepatitt B og hepatitt C.  

1.5.4 Smittsom sykdom. 

En stor andel av de smittsomme sykdommene (eksempelvis forkjølelse) er ikke alvorlige og 

kommunale tiltak og planer for disse er ikke nødvendige, da tiltak knapt har noen effekt. 

I denne planen menes med smittsom sykdom mer alvorlige sykdommer som medfører fare for liv og 

helse for befolkningen eller deler av den eller som medfører store samfunnskostnader og hvor tiltak 

har effekt. 

1.5.5 Allmennfarlig smittsom sykdom 

Definert i Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, ved egen liste, besluttet ved Helse og 

Omsorgsdepartementet. Undersøkelse og behandling for disse er en plikt for smittede personer (§5-

1). Påkrevd undersøkelse er gratis. 
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Tvangstiltak kan kun benyttes ved allmennfarlige smittsomme sykdommer (§§5-2 og 5-3). 

1.5.6 Utbrudd 

Foreligger når en infeksjon påvises med et høyere antall enn det vanlige. 

1.5.7 Smitteoppsporing 

Undersøkelser for å finne ut hvordan den syke har blitt smittet og/eller finne ut om den syke har 

smittet andre. Formålet er å stoppe videre smitte og å finne og behandle smittede. 

1.5.8 Høyendemisk område for en sykdom  

Områder hvor sykdommen forekommer i mye høyere frekvens enn i Norge.  

Vesteuropa, USA, Canada, Japan, Australia og New Zealand er ikke høyendemiske for de fleste 

smittsomme sykdommene. 

1.5.9 Smittevernet 

Alt organisert arbeide som utføres i kommunen, med hensikt i å begrense smittsomme sykdommer. 

1.5.10 Smittevernlege 

Smittevernloven pålegger kommunen å utnevne en kommunelege med særlig ansvar for 

smittevernet og en stedfortreder for denne. Kommuneoverlegen innehar funksjon for smittevern i 

Larvik kommune.  

1.5.11 Smittevernpersonell 

Smittvernpersonell i Larvik kommune er personell ansatt ved vaksinasjonskontoret (helsesykepleier 

og helsesekretær), samt kommuneoverlege i tillegg til stedfortreder. 

1.5.12 Smittevernplan 

Smittevernloven pålegger kommunen å ha et særlig avsnitt i helseplanen som beskriver smittevern. 

1.5.13 Sykehusinfeksjon 

En infeksjon som har oppstått på grunn av behandling eller opphold ved en helseinstitusjon og som 

ikke er tilstede eller i inkubasjonsfase ved innleggelse. Dvs. utbrudd av diare på sykehjem er en 

sykehusinfeksjon. 

1.5.14Tuberkulosekontroll 

Virksomhet som omfatter tuberkuloseundersøkelser, behandling, oppfølging, overvåking av 

tuberkulose, samt informasjon med sikte på å forebygge forekomsetn og motvirke utbredelsen av 

tuberkulose. 

1.5.15 Tuberkuloseundersøkelse 

Medisinsk undersøkelse med falig anerkjente metoder for å avgjøre om en person har latent 

tuberkulose eller tuberkuløs sykdom hos denne, som gjennomføres etter gjeldende anbefalinger. 

Undersøkelse må minsta ha til formål å avdekke smittsom tuberkulose, men kan i tillegg ha til formål 

å avdekke latent tuberkulose.  

1.5.16 Direkte observert behandling 

Behandlingsopplegg som går ut på at helsepersonell observerer pasientens innak av alle doser av 

tuberkulosemedikamenter.  

1.6 Lovgrunnlag 
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1.6.1 Forskrifter 

 Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten 

 Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer 

 Forskrift om tuberkulosekontroll 

 Forskrift om miljørettet helsevern 

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

 Forskrift om skadedyrbekjempelse 

 Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister 
(SYSVAK) 

 Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 

 Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - 
antibiotikaresistente bakterier 

 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid etter lov om helsemessig og 
sosial beredskap 

 Forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd 

 Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for 
mennesker 

1.6.2 Lover 

 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger 

 Lov om matproduksjon og mattrygghet  

 Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

 Lov om helsepersonell m.v. 

 Lov om pasient  - og brukerrettigheter 

 Lov om helsemessig og sosial beredskap 

 Lov om helse- og omsorgstjenester m.m. 

 Lov om vern mot forurensning og om avfall 

1.6.3 Veiledere 

 Smittevernveilederen 

 Vaksinasjonsveilederen 

 Håndhygieneveilederen 

 Skadedyrveilederen 

 Utbruddsveilederen 

 Veileder for stoffer i drikkevann 

 Veileder for mikrobialogiske laboratorieanalyser 

 Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner 

 Tuberkuloseveilederen 

 MRSA-veilederen 

 Malaria-veilederen 

 Legionella- veileder 

 Isoleringsveileder 

 Nasjonal faglig retningslije for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 
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SMITTEVERN I PRAKSIS 

2.1 Ressurser i smittevernarbeidet 

2.1.1 Smittevernlege 

I Larvik kommune innehar kommuneoverlegen ansvaret som smittevernlege, hvilket innebærer å 
utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i lov og vern om smittsomme sykdommer. 
Legevaktoverlege innehar stedfortrederansvar, som ass. smittevernlege. 
 
Kommuneoverlegen har således hastekompetanse, hvilket innebærer å kunne fatte vedtak etter 
smittevernloven på kommunens vegne etter lovens §4.1, dersom tidsnød gjør det nødvendig. For 
øvrig kan smittevernlegen i samarbeid med det regionale helseforetakets smittevernlege fatte visse 
vedtak som innebærere forbud mot arbeid, eller tvungen legeundersøkelse dersom ikke frivillige 
ordninger har ført fram.  
 

2.1.2 Leger 

Larvik kommune har 40 fastleger fordelt ved 13 ulike legekontor med demografisk spredning. I tillegg 

er flere leger kommunalt ansatt med arbeid inn mot institusjoner, helsetasjon og legevakt. 4 LIS-1 

leger er i tillegg utplassert for allmennmedisinsk arbeid ved tre forskjellige legekontor, i tillegg til 

kommunalt arbeid ved legevakt, helsestasjon og institusjon. Legene i kommunen har det daglige 

arbeidet med diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med infeksjonssykdommer, og 

fastlegene har en betydelig kontaktflate mot befolkningen også i denne sammenheng. Legene er 

pålagt å melde fra om alvorlige infeksjonssykdommer, og meldingene er den viktigste kilden til 

oversikt over smittsomme sykdommer, både nasjonalt og lokalt. Legene er iht. lovverket ansvarlig for 

gjennomføring av smitteoppsporing. 

2.1.3 Helsesykepleiere 

Helsesykepleiere i Larvik kommune har sitt arbeid rettet mot å fremme helse og forebygge sykdom 

og da mot barn og ungdom, spesielt. Helsesykepleierstillinger dekker hver sine distrikt i byen 

inkludert grunnskoler og videregående skole.  Arbeidet utføres i  hovedsak ved helsestasjoner, 

vaksinasjonkontor og helsestasjon for ungdom. Helsesykepleietjenesten er grunnpilaren i det 

forebyggende arbeidet med smittevern  med oppfølging av vaksinasjonsarbeid, tuberkulosekontroll, 

undersøkelse av flykninger, hygieneveiledning, opplysningsarbeid vedrørende seksuelt overførbart 

smittsomme sykdommer m.m.  

2.1.4 Pleie og omsorgstjenesten  

Sykehjem og hjemmebasert omsorg utgjør en viktig ressurs innen prøvetaking, diagnostikk, 
vaksinasjon og behandling. Mest sentralt omhandler rutiner som motvirker overføring av 
smittsomme sykdommer.  
 
I henhold til forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten er institusjoner som omfattes av 
forskrift om kommunal helse- og omsorginstitusjon der sykehjem og hjemmebasert omsorg inngår, 
pliktig til å ha infeksjonskontrollprogram og ansvar for gjennomføring. Infeksjonskontrollprogrammet 
skal være tilpasset den respektive institusjonen det angår, og favner tydelige tiltak innenfor området 
infeksjonforebygging og infeksjonsovervåking.  
Larvik kommune har avtale med regionalt helseforetak, Sykehuset i Vestfold om utarbeidelse av et 
slikt infeksjonskontrollprogram, og Larvik kommune tilser videre at dette programmet gjennomgår 
kommunal tilpasning, jmfr. Lovkrav.  
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2.1.5 Miljørettet helsevern og Areal og Teknikk 

Miljørettet helsevern som enhet i Larvik kommune består av et team ved miljøinspektører og 

kommuneoverlege. Til grunn for arbeidet, ligger blant annet forskrift om miljørettet helsevern  som 

skal sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som 

kan ha negativ innvirkning på helsen. Forskriften gjelder både for private og offentlige virksomheter 

og eiendommer, og regulerer… kommunens arbeid og virkemidler innen miljørettet helsevern.  

I tillegg til håndering av konkrete saker som favnes av regulerende lovverk, foreligger tilsynskrav – og 

myndighet opp mot skoler, barnehager, frisører, tatoveringvirksomheter, hulltakingsvirksomheter, 

campingplasser m.fl. 

Areal og Teknikk anfører samarbeid både med Mattilsynet og miljørettet helsevern og tilser kontroll 

av drikkevann, badevann samt avløpsvann, avfall , renovasjon, bolighygiene og miljøvern. Areal og 

teknikk er tillagt myndighet blant annet opp mot forurensningsloven og drikkevannsforskriften.  

 Forurensningsloven har til formål …å verne det ytre miljøet mot forurensning…. Loven skal 

sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensinger og avfall ikke fører til helseskade, går ut 

over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.  

 Drikkevannsforskriften har til hensikt …å beskytte menneskers helse ved å stille krav om 

sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann..  

Det er av stor betydning for smittevernet at disse oppgavene ivaretas i henhold til lover og 

forskrifter.  

2.1.6 Mattilsynet 

Mattilsynet er statens tilsynsorgan for planter, fisk, dyr og næringsmidler.  
 
For Larvik, dekkes Mattilsynet ved Region Øst. Mattilsynet har i denne sammenheng sin rolle i 
henhold til lov og forskrifter ved å bidra til å sikre at alle næringsmidler, inklusive vann, skal være 
helsemessige trygge, kvalitetsmessig riktig sammensatt og omsatt på en redelig måte.  
 
Mattilsynet er rådigver for kommunen i spørsmål som angår næringsmidler og smittevern, 
villkattproblematikk m.m.  

2.1.7  Bedriftshelsetjeneste 

Larvik kommune har avtale med ekstern leverandør for levering av bedriftshelsetjenester, hvilket 
forodnes etter vurdert behov fra respektive kommunale virksomheter.  
 
Bedriftshelsetjenesten har til hensikt å jobbe forebyggende og arbeidsrelatert. Hva smittearbeid 
angår, har de anledning til å bistå i yrkeshygienisk perspektiv, opp mot håndtering av kjemikalier, 
målinger av forurensning og kartlegging av biologiske arbeidsmiljøfaktorer bl.a.  

2.1.8 Sykehuset i Vestfold 

Larvik kommune har samarbeid etter avtale med Smittevernenheten SiV, hva angår tuberkulose, 

særskilt.  

Tuberkuloseforskriften har som formål å angi tiltak for å motvikre overføring av tuberkuløs smitte, 

utvikling av sykdom etter smitte og å forebygge resistensutvikling. Forskriften pålegger kommuner og 

regionale foretak å ha tuberkulosekontrollprogram.   

Spesialisthelsetjenesten veileder primærhelsetjenesten etter behov.  
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2.1.9 Fylkeslegen i Vestfold og Telemark 

Fylkeslegen er underlagt Fylkesmannen, og har en viktig rolle som koordinerende organ for statlige 

helsemyndigheter. Spesielt aktuelt er dette i beredskapssituasjoner slik som ved utbrudd av alvorlige 

smittsomme sykdommer (eksempelvis pandemisk influensa, legionella etc.) og ved naturkatastrofer 

hvor smittevernberedkspaen settes på prøve.  

Fylkeslegen er videre tilsynsmyndighet for det kommunale smittevernarbeidet.  

2.1.10 FHI Folkehelseinstituttet 

Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og 

omsorgsdepartementet, og er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand. 

Innenfor området som omhandler smittevern, jobber FHI både i form av forebygging – og 

bekjempelse. FHI kan bistå som et rådgivende organ, både vedrørende konkrete saker for oppfølging, 

eller på generelt grunnlag innenfor området. Deres nettside www.fhi.no har til enhver tid oppdatert 

informasjon om anbefalte smitteverntiltak for smittsomme sykdommer, og er en ressurs av vesentlig 

betydning i kommunens smittevernarbeid. 

FHI er statens smitteverninstitutt, og er mottaker av MSIS- meldinger. FHI er for øvrig også organ for 

bestilling av vaksiner.  

2.1.11 Andre 

Tollvesen, havnevesen og politi er også aktører involvert i samarbeid som omhandler smitte – både i 

forebyggende øyemed, samt i forhold til mistanke om tilfeller av allmennfarlig smittsom sykdom.  

2.1.12 Vaksinasjonskontor 

Vaksinasjonskontoret i Larvik er samlokalisert med Larvik legevakt, og er samlet en ressurs, ved 

systematisk undersøkelse og vaksinetilbud. Vaksinasjonskontoret ved helsesykepleier og 

helsesekretær er sammen med kommuneoverlege og ass. smittevernlege, i tillegg til 

daglegevaktslege alle brikker i gjennomføring av tuberkuloseprogrammet.  

Vaksinasjonskontoret tilbyr i tillegg reisevaksinasjon til innbyggere, og har de siste to årene stått for 

influensavaksinasjon av helseansatte i kommunen. 

2.1.13 Smittevernteam 

Smittevernteamet i Larvik kommune består av relevant ressurspersonell i smittevernarbeidet. 

Helsesykepleier fra vaksinasjonkontor, fagansvarlig fra psykisk helse og rus, fagansvarlig for 

hjemmetjeneste, fagansvarlig for sykehjem, assisterende smittevernlege/legevaktsoverlege, 

kommuneoverelege.  

 

2.2 Smittevern i normalsituasjonen 

Smittevern i normalsituasjonen favner det arbeidet som foregår hver dag, for å forhindre at 

smittsomme sykdommer i befolkningen oppstår og sprer seg. Arbeidet er mangfolding og breddes fra 

det helt basale og enkle ved egen bevissthet om håndhygiene til en leges behandling av alvorlig 

sykdom. Mye av arbeidet er forebyggende, og kan gjerne deles inn i helseopplysning, helsekontroll av 

risikogrupper for smittsomme sykdommer, vaksinasjon av utsatte grupper eller reisende, eller 

oppfølging av vaksniasjon i henhold til sentrale myndigheter sine anbefalinger, i alle aldersgrupper.   

Noe av arbeidet er diagnostisk og behandlingsorienterientert og foretas av fastlegene eller andre 

kommunalt ansatte leger, eventuelt i dialog med veiledning eller i dialog med kommuneoverlege, fhi 

http://www.fhi.no/


Plan for Smittevern Larvik kommune 2019-2022 

13 
Kommuneoverlege Dorthe Huse 28.05.2019 

eller sykehus. Viktig for smittevernet er også at samfunnet som helhet er tilrettelagt både med 

forebyggende og behandlingstilgjengelig fokus. Involverte ressurser innen smittevernarbeidet utgjør 

alle, isolert eller i samhandling, grunnlaget for håndtering av smittevern i vår kommune.  

 2.2.1 Helseopplysning 

Helseopplysning er et daglig anliggende, og foregår i alle ledd i helsetjensten, men også andre 

instanser og organisasjoner. Media sentralt kan fremme saker som kan skape både undring, 

usikkerhet og frykt, og det er kommunens ansvar å tilse at innbyggere blir tilført den informasjonen 

som er relevant  - og riktig, i vår kommune. Lokalavis og kommunens nettsider er viktige i 

kommunikasjonsarbeidet. 

Helseopplysning kan foregå i forbindelse med direkte pasientkontakt, være seg ved legekontor til 

pasienter, til reisende eller pasienter for obligatorisk undersøkelse ved vaksinasjonskontoret, ved 

helsestasjon eller helsestasjonen for ungdom, ved opplysning knyttet til vaksinasjon eller 

eksempelvis informasjon knyttet til seksuelt overførbare sykdommer.  

Barnehager og skole har sin informasjon i tilknytning til introduksjonprogrammet for nyankomne 

flyktninger, både på gruppe og individnivå. Andre opplysninger relatert til barnehage og skole kan 

omhandle spørsmål rundt barn som er smittebærende og bør holdes hjemme, utbruddshåndtering 

relatert til smittsomme sykdommer, eller eksempelvis håndtering av tiltak ved årlige 

luseoppdagelser.  

Smittefare og virkemidler for å forebygge smitte er gjennomgående. Helseopplysning og fokus på 

antibiotiakbruk er også en sentral del av arbeidet.  

2.2.2 Vaksinasjon 

2.2.2.1 Barnevaksinasjonsprogrammet 

Barnevaksinasjonsprogrammet er en anbefaling fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og 

tilbys alle barn og ungdom i Norge. Programmet er frivillig, omfatter vaksiner mot 12 forskjellige 

sykdommer og distribusjon av vaksiner foretas ved Folkehelseinstituttet. I tillegg til ordinært 

vaksinasjonsprogram, tilbys BCG-vaksine mot tuberkulose i tillegg for barn med foreldre fra land med 

høy forekomst av tuberkulose. Første vaksine gis ved seks ukers alder og den siste vaksinen gis på 10. 

klassetrinn. Det er helsestasjonene og skolehelsetjenesten som er ansvarlig for gjennomføring av 

vaksinasjon, og målsetting er 100%. Dersom barn av ulike grunner ikke har fått gjennomført 

programvaksinene til ordinær tid, har de like fullt rett på et gratis tilbud med disse vaksinene opp til 

en alder av 20 år.  

2.2.2.2 Reisevaksinasjon 

Reisevaksinasjon er et stadig økende behov og følger som konsekvens av utviklingen av 

reisevirksomhet. Reisemål, alder og tidligere vaksinasjon regulerer hvilke vaksiner som anbefales i 

forbindelse med reise. Krav til gulfebersertifikat utstedt av kommuneoverlegen, for legekontorer som 

ønsket å kunne tilby gulfebervaksine opphørte mars 2019, og tilbud om reisevaksinasjon generelt 

tilbys nå ved flere legekontor i tillegg til Larvik sitt vaksinasjonskontor. Tilbudet omfatter råd og 

veiledning, i tillegg til foreskrivning av vaksinasjon og/eller medisiner.  

All vaksinasjon skal registreres i nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. 
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2.2.2.3 Annen vaksinasjon 

Personer i risikogrupper med definerte kroniske lidelser, og/eller alder over 65 år og gravide er i 

målgruppe for særkilt vaksinasjon, være seg eksempelvis influensavaksinasjon og/eller 

pneumokokkvaksinering. Gruppen vil ivaretas med vaksinasjon og oppfølging, avhengig av hvem som 

er oppfølgende lege. Fastlegene ivaretar en stor del av denne pasientgruppen, i tillegg til pasienter 

som er pasienter ved institusjon.  

Personer med langvarig omgang med kjente kroniske smittebærere, stoffmisbrukere, menn som har 

sex med menn, prostituerte, samt personer som utsettes for smittefare under utdanning får dekket 

vaksinasjon mot hepatitt B (som relateres til blodsmitte).  

Ansatte med pasientkontakt får tilbud om influensavaksine for sesonginfluensa. Tilbudet er gratis og 

frivillig, og er vurdert som et viktig tiltak for å forebygge smitte – og sykdom, både mtp. Pasienter og 

ansatte. Influensavaksinasjon av ansatte er et område med stort fokus sentralt fra, og WHO har 

målsetting om 75% vaksinasjonsdekning.  

Ansatte som er særlig utsatt for smittefare i forbindelse med sitt abreid, får også tilbud om 

vaksinasjon mot Hepatitt B. Tilbudet med influensavaksinasjon har over de siste to årene blitt 

organisert ved vaksinasjonskontoret.  

Vaksine mot stivkrampe i forbindelse med sårskader eller bitt, gjennomføres etter gjeldende 

retningslinjer, og tilbys både ved legekontor, institusjoner og ved legevakten.  

2.2.3 Tuberkulosekontroll/vaksinasjon 

Krav til undersøkelse av tuberkulose, har sitt utspring fra Forskrift om tuberkulosekontroll. 

‘Forskriften har som formål å angi tiltak for å motvikre overføring av tuberkuløs smitte, utvikling av 

sykdom ekker smitte og å forebygge resistensutvikling.’‘Tuberkulosekontrollen omfatter alle personer 

som oppholder seg i Norge.’ 

Alle kommuner pliter til å ha et tuberkulosekontrollprogram, som sikrer tiltak ovenfor kjente 

risikogrupper mtp. tuberkulose, hvilket innebærer både undersøkelse, behandling og oppfølging. 

Smitteoppsporing og vaksinasjon er også viktige områder som ivaretas. Tiltak gjennomføres i tråd 

med gjeldende anbefalinger. Undersøkelse kan innebefatte klinisk undersøkelse, blodprøver og 

røntgen av lunger. Ved funn, gjennomføres behandling i samarbeid med tuberkulosekoordinator ved 

sykehuset i Vestfold, i kombinasjon som er anbefalt ved et gitt tilfelle.  

Personer som har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse er ..personer fra land med høy 

forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre måneder i riket med krav om 

oppholdstillatelse, registerbevis eller oppholdkort, samt flyktninger og asylsøkere. I tillegg, ..personer 

som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av 

tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger 

eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Undersøkelse av personer som her nevnt, skal 

undersøkes så snart som mulig, og flyktnigner og asylsøkere skal ha gjennomgått undersøkelse innen 

fjorten dager etter innreise. Jmfr. Tuberkuloseforskriften  er det kommunen som har ansvaret for 

etablering, tilrettelegging og oppfølging av sitt tuberkuloseprogram……  og skal sørge for at 

tuberkulosekontrollprogrammet uformes, iverksettes og vedlikeholdes som en del av kommunens 

internkontrollsystem. Det er kommuneoverlegen sitt ansvar å ‘utarbeide forslag til 

tuberkulosekontrollprogrammet’.  
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Gjennomføring som iht. forskrift utføres ved vaksinasjonskontoret i Larvik, i samarbeid med lege ved 

Larvik legevakt. For innkalling og kjennskap til personer i målgruppen, anføres dialog og samarbeid 

med Larvik mottak og politi.  

2.2.4 Diagnostikk og behandling 

Primærlege for pasient, være seg fastlege eller lege ved kommunal institusjon har som del av sitt 

daglige virke å diagnostisere og behandle smittsomme sykdommer. Smittevernloven plikter legen 

oppfølging av smittsom sykdom, særskilt almennfarlig smittsom sykdom; sistnevnte som har rett til 

gratis helsehjelp og medisiner. Rådgivning og oppfølging av pasient eller familie er normalt sett utført 

også ved primærlege. Kommuneoverlege er ofte rådgivende i meldepliktige sykdomsforløp. 

Spesialisthelsetjenesten er rådgivende eller mottak for behandling av alvorlige smittetilfeller.  

Seksuelt overførbare sykdommer (SOS) er under oppblomstring, og er også et særskilt fokus ved 

helsestasjonen for ungdom, i tillegg til primærlege som her nevnt. Testing, opplysning, behandling, 

oppfølging og smitteoppsporing er alle viktige elementer som del av dette området.  

I all behandling, både i primærhelsetjenesten og sykehus, foreligger det et betydelig fokus på 

redusert og riktig bruk av antibiotika, i forbindelse med infeksjonssykdom. Nasjonal strategi mot 

antibiotikaresistens 2015-2020 har ambisiøse mål for å redusere bruken av antibiotika. 

2.2.5 Smittevern i pleie og omsorg 

Introduksjonskontrollprogrammet som tidligere beskrevet, hvilket er utarbeidet av Sykehuset i 

Vestfold og som er tilpasset kommunale virksomheter, kvalitetssikrer mye av det daglige 

smittevernabreidet i tjenesten. Det er tilsynslege som er ansvarlig for diagnostikk og behandling, med 

mindre det angår hjemmeboende pasienter, der fastlege er ansvarlig behandler, og 

kommuneoverlege konsulteres ved alvorlig smittsomme sykdommer på ordinært vis.  

2.2.6 Tilsynsfunksjoner 

Som tidligere beskrevet er teamet som jobber innen feltet miljørettet helsevern, areal og teknikk, 

samt Mattilsynet kommunale og eksterne aktører som jobber for forvaltning av lovverk som alle har 

til hensikt å ivareta smittevern for innbyggere. Kommunens kvalitetssystem opp mot oppfølging av 

lovverk, skal tilse tilfredsstillende tilsyn av skoler, barnehager, svømmehaller, badestrender, 

campingplasser, frisører og solariere. Dette omhandler også drikkevann/avløp/avfallshåndtering, 

samt frembud av mat og drikke av spisesteder.  

2.2.7 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme 

sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer ble gjort 

gjeldende fra 2003. Definerte smittsomme sykdommer er meldepliktige. Kommuneoverlegen mottar 

alltid en del av meldingen. FHI er mottaker av MSIS-meldinger, og har således til enhver tid oversikt 

over smittsomme sykdommer rundt om i Norge, og har videre økt forutsetning for å bistå i 

smitteoppsporing, vurdere utbrudd, vaksiner etc. Lege, sykepleier, helsesykepleier og jordmor er 

pliktige til innmeldng av oppdaget meldepliktig sykdom.  

 

2.3 Smittevern i beredskapssituasjon 
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2.3.1 Bakgrunn 

I dette kapittelet beskrives kun overodnede prinsipper hva omhandler utbrudd og 

utbruddshåndtering, med henvisning til hvilke ansvar og mandat som foreligger for ulike roller for og 

innad i kommunen, og også opp mot eksterne ansvarlige eller involverte. 

 

Folkehelseinstituttet utarbeidet i 2018 en utbruddsveileder, som er i tillegg til smittevernveilederen. 

Denne beskriver tydelig metode og ansvarsfordeling ved oppklaring av utbrudd av smittsomme 

sykdommer, som kan overføres til mennesker fra mat, vann eller dyr.  Veilederen vil til enhver tid 

være et oppdatert veiledningsverktøy til bruk i forbindelse med utbruddshåndtering, og bør være 

førende, i tillegg til lokale retninglinjer for ansvarslinjer, kommunikasjon og ressursforvaltning i 

forbindelse med håndtering av en lokal eller nasjonal utbruddssituasjon. 

 

Det kan for øvrig nevnes at Pandemiplanen, som også er en delplan til helseberedskapsplanen 

beskriver utbruddshåndtering i forbindelse med pandemisk influensa, særskilt.  

Planen inneholder vedlegg som omhandler omdisponering eller omlegging av tjenester og drift ved 

en pandemisituasjon, hvilket er behov som også vil kunne gjøre seg gjeldende ved et annet type 

utbrudd. Det henvises til denne pandemiplanen for vedleggene relatert til dette. 

 

2.3.2 Utbrudd 

2.3.2.1 Definisjon 

 Flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom 

 To eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde (hotell/feriested, utstyr, 
næringsmidler, vann e.a). 

 

2.3.2.2 Lokalt utbrudd 

 Utbrudd defineres som lokalt hvis smittekilden er begrenset til en kommune. Slike utbrudd skal i 

henhold til ansvars og nærhet og likhetsprinsittpet håndteres av lokale myndigheter, selv om det 

kan opptre pasienter i andre kommuner. Kommuneoverlegen har ansvaret for å lede og 

organisere delen av oppklaringsarbeidet som vil være påkrevd.  

 

2.3.2.3 Nasjonale utbrudd 

 Et nasjonalt utbrudd stiller krav til sental ledelse og koordinering for del av oppklaringsarbeidet, 

og smittekilden er som hovedregel funnet i flere kommuner, slik at lokal håndtering ikke vil være 

tilfredsstillende. 

2.3.3 Ansvar som omhandler melding og varsling 

Viktigste hensikt med utbruddshåndtering er å oppklare et sykdomsutbrudd, for å kunne stanse eller 

begrense utbruddet som pågår, og forhindre at flere blir syke. Klarhet i ansvar vil en viktig faktor for 

god håndtering av en utbruddssituasjon. Dette omfatter også lokale retningslinjer hva blant annet 

angår informasjon. 

 

Smittevernloven definerer både Folkehelseinstituttets ansvar for å overvåke den nasjonale 

epidemiologiske situasjonen og kommuneoverlegens ansvar for å inneha oversikt på lokalt nivå.  
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Lovverket regulerer også tydelig hvilke krav til ansvar som foreligger ved håndtering av enkeltsaker 

eller ved utbrudd til ulike etater og helsepersonell, og hvilken plikt som er forelagt hhv. 

kommunestyret og kommuneoverlegen i sammenheng med utbruddshåndtering. 

2.3.3.1 Meldings – og/eller varslingplikt  

§ 2-1.Legers meldingsplikt 

 Enhver lege som oppdager eller får mistanke om smittsom sykdom i gruppe A, skal uten hensyn til 
taushetsplikt skriftlig melde opplysninger som nevnt i § 1-7, jf. § 2-2, til Folkehelseinstituttet og til 
kommunelegen i den kommunen der den smittede bor. 
 

 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er et sentralt helseregister som er regulert 

etter helseregisterloven. MSIS-forskriften gir bestemmelser for regler for innsamling og 

behandling av opplysninger i MSIS. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for 

innsamling og behandling av helseopplysninger i MSIS. MSIS bidrar til overvåkingen av 

smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge.(fhi.no)  

 

 

 Sykdommer som er definert som meldepliktige er besluttet av helse- og omsorgsdepartementet. 

Meldeplikte sykdommer er inndelt i sykdomsgrupper A og C, avhengig av hvilke type sykdom 

dette omhandler. Melding av sykdom i gruppe A stiller krav til full personidentifikasjon. Melding 

om sykdom definert innunder gruppering C stiller ikke et slikt krav. Det er 69 ulike sykdommer 

som inngår i gruppering A, per januar 2019.  

 

 MSIS melding sendes for MSIS-registrering hos folkehelseinstituttet og i kopi til 

kommuneoverlege i bostedskommune.  

 

 

 Melding om tuberkulose er også pliktig og meldes på samme måte som annen meldepliktig 

sykdom. Eneste forskjell er at melding også stiller krav til oppfølgende melding som sendes etter 

eller underveis i behandling.  MSIS meldingen sendes her også til definert 

tuberkulosekoordinator, som for Larvik kommune holder til ved Sykehuset i Vestfold.  

§ 3-1. Varsling om smittsomme sykdommer 

 Varsling om smittsom sykdom kommer i tillegg til den skriftlige meldingen, jf. kapittel 2. Det skal 
varsles om smittsomme sykdommer i gruppe A jf. § 1-2, der varsling er nødvendig for at 
smitteverntiltak umiddelbart kan iverksettes for å forebygge flere tilfeller. 

 

 Varslingplikt for helsepersonell er hjemlet i MSIS- forskriften, og kommer i tillegg til skriftlig 

melding. Varsling om smittsomme sykdommer er beskrevet i forskriftens kapittel 3.  Denne 

omtaler både generell plikt for helsepersonell, for helseinstitusjonene, for næringsmidler m.m.  

§ 3-2. Helsepersonellets varslingsplikt 

 

 Lege, sykepleier, jordmor eller helsesykepleier som mistenker eller påviser et tilfelle av 
smittsom sykdom jf. § 3-1 annet ledd, skal varsle kommunelegen. Dersom det ikke er mulig å 
få varslet kommunelegen, skal de varsle Folkehelseinstituttet. 

 Kommunelegen skal varsle fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. 
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 Folkehelseinstituttet skal, dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle Helsedirektoratet 
om de samme sykdomstilfeller. 

§ 3-4.Varsling om utbrudd i helseinstitusjon av smittsom sykdom 

 

 Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i kommunal helseinstitusjon skal 
varsles til kommunelegen og fylkesmannen. Kommunelegen skal, dersom mistanken ikke 
raskt kan avkreftes, varsle Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet skal varsle 
Helsedirektoratet om de samme utbrudd, dersom de er alvorlige 

 

2.3.3.2 Lokale meldings- varslingslinjer 

 

 Enkeltpersoner i kontakt med, med mistanke om eller som er gjort kjent med en smittesituasjon 

kan henvende seg til sin fastlege, som vurderer videre melding til kommuneoverlege eller 

annen relevant instans. Legevakt er instans for mottak av henvendelse utenom ordinær 

åpningstid hos legekontor. 

 Skoler og barnehager retter henvendelse direkte til kommuneoverlege og/eller til nærliggende 

helsestasjon/skolehelsetjeneste.  

 Helsepersonell i kommunen, kontakter nærmeste leder, eventuelt kommuneoverlege der det er 

behov. Kvalitetssystemet inneholder konkretiserte prosedyrer opp mot problemstillinger, og 

bør undersøkes først, med mindre det er vurdert til å være en akutt beredskapssituasjon.  

 Andre etater som ikke har tilknyttet helsepersonell, henvender seg til relevant ressurs innen 

smittevernarbeidet, som videre varsler kommuneoverlegen der det vurderes som behov.  

 Akutte smittesituasjoner forutsetter involvering og samarbeid med aktuelt smittevernspersonell, og 

etater som politi, brannvesen og sivilforsvar med flere. Kommuneoverlegen eller dens 

stedfortreder skal umiddelbart varsles, i slike saker. 

 

2.3.3.3 Ansvars og arbeidsfordeling 

 Kommuneoverlegen er i henhold til lovverket tillagt oppgaver med ansvar for å lede det 

kommunale smittevernarbeidet, også i forbindelse med utbrudd. Assisterende 

smittevernlege er bistående ved kommuenoverlegens fravær.  

 Lovverket gir rom for effektuering av drastiske tiltak, for å forhindre smittefarlig sykdom å 

skje. Det er dog sjeldent at dette er nødvendig.  

 Behandlende lege, være seg kommunalt ansatt eller fastlege og sykehusets oppgave å 

diagnostisere og behandle personer som er har en infeksjonssykdom. Ved utbrudd eller fare 

for utbrudd av smittsom sykdom er kommuneoverlegen pliktig å varsle lokale leger og  annet 

helsepersonell om behov for økt oppmerksomhet rundt den aktuelle sykdommen. Spesielt 

utsatte grupper bør tilbys helseundersøkelse, organisert av smittevernlegen, i samarbeid 

med behandlende leger og helsesykepleiere i kommunen.  

 Andre smittverntiltak under kapittel 4 i smittevernloven beskriver myndighetsdeling for å 

fatte særskilte vedtak relatert til smittevernarbeidet. Både kommunestyret, 

helsedirektoratet, kommuneoverlege, fylkeslege og sykehus er her nevnt. Kapittelet 

beskriver situasjoner som relateres til blant annet møteforbud og stengig av virksomhet, 

forbud mot utførelse av arbeid, karantenebestemmelser, transport av smittefarlig materiale, 

obduksjon, gravferd og transport av lik og informasjonsplikt.  
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Følgende eksempler innlemmes: 

§ 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering 

 …‘Har kommunestyret eller Helsedirektoratet truffet vedtak om tiltak etter første eller andre ledd 
som den ansvarlige ikke retter seg etter, kan kommunestyret sørge for at tiltakene blir satt i 
verk.’.. 

 ‘Den som har satt i verk tiltaket, skal straks oppheve vedtaket eller begrense omfanget av det når 
det ikke lenger er nødvendig. I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet 
kommunestyret har etter denne paragrafen.’ 
 

§ 4-8.Massemedier – informasjonsplikt 

 Ved et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet eller 
Helsedirektoratet pålegge ethvert innenlandsk massemedium å ta inn meldinger til hele 
befolkningen eller avgrensede grupper av den 

 Smittevernlovens kapittel 5 omhandler Plikter for smittede personer – tvangstiltak og beskriver 
lege, kommuneoverlege, sykehus, pasient og smittevernnemda sin rolle i forbindelse med 
gjennomføring av isolering og tvungen legeundersøkelse relatert til personer som ‘..har grunn til 
å anta at han selv eller noen han har omsorgen for, er smittet med en allmennfarlig smittsom 
sykdom,…’ 

 

2.3.3 Hva skal varsles 

Følgende utbrudd av smittsomme sykdommer skal varsles: 

 

 Utbrudd av de sykdommer som er meldingspliktige i MSIS 

 Utbrudd som mistenkes å ha sammenheng med næringsmidler (inkludert drikkevann) 

 Utbrudd i helseinstitusjoner 

 Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (andre enn dem som omfattes av MSIS), dvs. sykdommer 

med høy dødelighet, alvorlig sykdomsbilde eller høy komplikasjonsrate 

 Særlig omfattende utbrudd 

De fire siste kategoriene gjelder også utbrudd av smittsomme sykdommer som ikke 

ermeldingspliktige til MSIS. 
 

2.3.4 Utbruddshåndtering 

En beredskapssituasjon initieres ved en melding eller varsling, som tidligere beskrevet. Konkretiserte 

trinn er tydelig presisert og beskrevet i utbruddsveilederen, og det henvises til denne for inngående 

informasjon.   

2.3.4.1 Kartlegging og vurdering 

Det er da kommuneoverlegen sitt ansvar å kartlegge omfang og art av smittsom sykdom, i tillegg til 

lokale forhold som har betydning for fare for videre utbrudd av sykdom.  

Kommuneoverlegen vil måtte  innhente opplysinger fra lege som har diagnostisert sykdom, annet 

helsepersonell, konsultere gjeldende retningslinjer eller rådgivende institusjoner som 

Folkehelseinstituttt. På bakgrunn av denne informasjon må smittevernlegen vurdere om lokale 

smitteverntiltak skal settes i verk. 
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2.3.4.2 Folkehelseinstituttets fire grunnprinisipper for håndtering av en utbruddssituasjon  

 Ansvarsprinspippet 

 Nærhetsprinspippet 

 Likhetsprinsippet  

 Samvirkeprinisippet 

Prinsippene favner en konsensus om at eksisterende ansvarslinjer og tjenester i daglig tjeneste, er de 

samme som legges til grunn ved håndtering av et utbrudd.  

Dimensjonering av tjeneste vil sannsynligvis måtte justeres mot endret behov, og krav til 

samhandling og bevissthet om ressursforvaltning på tvers internt i kommunen, vil være av vestentlig 

betydning.  

Ressurser som innlemmes i arbeidet, er avhengig av hvilken problemstilling som skal håndteres, og vil 

måtte vurderes i det konkrete tilfellet.  

2.3.4.3 Informasjon 

Det er svært viktig med tidlig  informasjon til ulike instanser. Smittevernlegen har ansvar for 

informasjon utad etter å ha kartlagt og vurdert situasjonen. Omfang av informasjon avhenger av 

situasjon, men rask informasjon er erfaringsmessig viktig.  Det er også viktig å vurdere om 

informasjon kan gis offentlig, da selv anonymisert informasjon kan være på kant med 

taushetsplikten. Kommuneoverlegen må samarbeide med helsesøster, andre leger, 

bedriftshelsetjenesten  og næringsmiddeltilsyn for å gi rask og korrekt informasjon.  

2.3.4.4 Vaksinasjon og andre forebyggende tiltak 

I mange tilfeller vil det være aktuelt å vurdere vaksinasjon ved utbrudd, dette kan være ved 

meningokokk type C og ved hepatitt A og B. I noen tilfeller er det aktuelt å tilby forebyggende 

antibiotika for de som er mest utsatt for smitte, eller tilby behandling straks etter eksponering for 

smittestoff med vaksine eller spesifikke antistoffer. 

Dette et tiltak som må vurderes av kommuneoverlegen, i samråd med behandlende leger, 

infeksjonsmedisinere, smittevernlegen ved SiV Tønsberg og Folkehelseinstituttet. Etter anvisning fra 

kommuneoverlegen kan behandlende lege eller helsesøstre utføre vaksinasjon. 

2.3.5 Spesielle sykdomsutbrudd 

Vi omtaler i det følgende noen sykdomskategorier som etter en risikovurdering oppfattes som 

moderat til svært sannsynlig, og samtidig alvorlige enten fordi enkelttilfeller er svært alvorlig eller 

fordi utbrudd kan bli omfattende. 

2.3.5.1 Vannbåren infeksjon 

Infeksjoner som smitter via drikkevann kan medføre store og alvorlige sykdomsutbrudd der svært 

mange blir syke over kort tid. Dette vil oftest være  magetarm infeksjoner som salmonella, 

campylobakter, hepatitt A, giardia lamblia og ulike virusinfeksjoner som Norwalk. Derfor det er 

forebyggende tiltak som eksempelvis tilleggsklorering og rask reaksjon ved mistanke om svikt i de 

hygieniske barrierer som skal beskytte mot forurensning særdeles viktig. 

2.3.5.2 Matbåren infeksjon 

Dette vil oftest være magetarm infeksjoner. Hyppigst antagelig toksinindusert matforgiftning, med 

bakterietoksiner der mange får en  kortvarig sykdom etter fellesmåltider på hotell og lignende. Dette 

er sykdomsutbrudd som sjelden blir diagnostisert og der det oftest er for seint å gjøre noe når 
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utbruddet identifisert, men hygiene ved næringsmiddelbedrifter må følges opp av Mattilsynet når 

slike utbrudd blir kjent.  Kommuneoverlegen i Larvik får ukentlig meldinger om smitte, de fleste 

påført ved utenlandsopphold.  

2.3.5.3 Tuberkulose 

Ved utbrudd av tuberkulose vil det være spesialisthelsetjenesten som har ansvar for behandling og 

kommunehelsetjenesten som har hovedansvar for smitteoppsporing.  

Sykehuset varsler kommuneoverlegen der det er påvist smittsom tuberkulose hvor det er nødvendig 

med smitteoppsporing og/eller oppfølging i kommunen 

Meldingen skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at smittevernarbeidet i kommunen kan settes i 

gang. Smittevernlegen skal i samarbeid med  vaksinasjonskontoret gjennomføre smitteoppsporing, 

og oppfølging av behandling gjøres i nært samarbeid med hjemmesykepleie og sykehus.  

2.3.5.4 Infeksjon med ”dråpesmitte” 

Dette gjelder de fleste luftveisinfeksjoner, som er blant de vanligste infeksjonssykdommer av relativt 

uskyldig art, sjeldnere enkeltstående tilfeller av mer alvorlig, men lite smittsom sykdom. Det har vært 

utbrudd av kikhoste over flere år, og årlige influensaepidemier som har være alvorlig for noen. Det 

tilrådes derfor vaksiner i noen grupper. Det er en reell fare for et mer alvorlig utbrudd av 

influensasykdom ved endringer i virusegenskaper. Dette vil da sannsynligvis være et utbrudd som 

dekker større områder, slik at vi kan være forberedt via internasjonal infeksjonsovervåking. Ved et 

slik utbrudd må vi raskt kunne vaksinere større grupper og ta hånd om flere syke og pleietrengende. 

Det vil da stilles krav til omdisponering og dimensjonsendring av ressurser, hvilket i pandemiplanen 

er beskrevet i mer detalj.  

2.3.5.5 Hjernehinnebetennelse/meningitt 

Menigokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) er en infeksjon som er alvorlig og som oftest 

opptrer blant barn og ungdom. Det er i de aller fleste tilfeller enkeltstående tilfeller, og da er det kun 

behandlingstiltak i nær familie som er tiltak. Ved flere enn ett tilfelle i område kan det bli aktuelt med 

mer omfattende tiltak med vaksinering, og forebyggende antibiotikabehandling og restriksjoner på 

aktiviteter. Dette bør drøftes med Folkehelseinstituttet. Rask og korrekt informasjon til nærmiljø er 

svært viktig ved menigokokksykdom. Folkehelseinstituttet har tydelig tiltaksplan for håndtering av 

utbrudd, og det henvises derfor til denne. 
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