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          16.august 2022 

 

 

Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig 

smittsom sykdom i henhold til smittevernloven 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre forskrift av 1. 

januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres 

som «allmennfarlig smittsom sykdom», jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr. 3 og § 1-4. 

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter dette med departementets 

begrunnelser.  

 

Vi vet at egenandeler for noen pasientgrupper innebærer en terskel for å ta kontakt med 

helsevesenet. NFA støtter at det ved utbrudd med apekopper er nødvendig med rask diagnose, 

isolasjon av den smittede og smitteoppsporing for å begrense utbrudd og hindre videre 

smittespredning. Det er viktig at personer som mistenker smitte med apekopper, oppsøker lege 

raskt og følger råd om isolasjon og samarbeider til smitteoppsporing. Dersom pasienten ikke 

oppsøker lege, kan utbruddet få større omfang. Det er viktig at hele befolkningen informeres 

om forskriften og hva den innebærer.  

 

Vi går ut fra at alternativene her er å definere apekopper som smittsom sykdom med vurdering 

av rett til stønad, eller å definere det som allmennfarlig smittsom sykdom med automatisk rett 

til stønad. Departementet skriver at det i hht smittervernloven § 6-2 ikke er et vilkår at 

sykdommen er definert som allmennfarlig for å gi rett til stønad, det er tilstrekkelig at 

sykdommen er klassifisert som smittsom. Når forslaget er å definere apekopper som 

allmennfarlig smittsom sykdom innebærer det forskriftsfestet stønader etter 

honorartakstene/godtgjørelse ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlig 
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smittsomme sykdommer, samt stønad til bestemte legemidler og NFA støtter helt denne 

vurderingen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marte Kvittum Tangen         

leder            

           


