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Organisering av smittevernet i Norge
De viktigste aktørene

Kommunehelsetjenesten

De regionale helseforetakene

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Helsetilsynet i fylket

Fylkesmannen

Helse- og omsorgsdepartementet

Mattilsynet
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Smittevernloven (1. jan. 1995)
§ 1-1. Lovens formål

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

Ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven

(Frivillig medvirkning et viktig prinsipp, balansegang individ og samfunn)

Sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og 
samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet

Lovens bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder for enhver som oppholder seg i 
Norge, uansett statsborgerskap og uansett varigheten av oppholdet



FHI -

§ 1-5 lovfester fire grunnleggende krav ved bruk av 
smitteverntiltak 

Frivillighet skal alltid prøves først

Tiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse

Tiltaket skal være nødvendig av hensyn til smittevernet

Tiltaket skal være tjenlig etter en helhetlig vurdering

Tvangstiltak kan ikke brukes dersom det vil være et 
uforholdsmessig inngrep 
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Viktige bestemmelser i smittevernloven 
Informasjon til smittede personer (personlig smittevernveiledning)

Unntak fra taushetsplikt

Meldingsplikt

Varslingsplikt

Plikt til å foreta undersøkelse av smittede personer og til å foreta smitteoppsporing

Oppfølging av kommunelegen - forsterket smittevernveiledning

Plikter for en person som er smittet med en allmenfarlig smittsom sykdom

Tvangstiltak

Rett til smittevernhjelp

Ulike aktørers ansvar og myndighet
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Behandlende leges rolle i smittevernet
Smittevernloven 

§ 3-5 Undersøke pasienten ved mistanke 

§ 2-1 Gi pasienten informasjon og personlig smittevernveiledning

§ 2-2 Kan informere

helsepersonell som skal ha med pasientene å gjøre, dersom smittefare

annen lege i samband med smitteoppsporing

personer som med overveiende sannsynlighet er eller har vært i fare for smitte (smittekontakter)

§ 2-3 Gi melding til MSIS

§ 3-6 Foreta smitteoppsporing

dersom dette er gjennomførbart og hensynet til smittevernet krever det

10.03.2020



FHI -

Pasientens plikter og rettigheter
Smittevernloven

§ 5-1 Plikter for person med allmennfarlig smittsom sykdom

Søke lege ved mistanke

Bidra til smitteoppsporing (§ 8-1: ikke straffbart å nekte)

Ta imot personlig smittevernveiledning

§ 6-1 Rett til smittevernhjelp

Den som er i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom, har rett til nødvendig smittevernhjelp i form av 
vaksinasjon, informasjon og annen nødvendig forebyggende hjelp.

En smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom har rett til nødvendig smittevernhjelp, herunder medisinsk 
vurdering og utredning (diagnostikk), behandling og pleie.
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Kommunelegens rolle i smittevernet
Smittevernloven § 7-2

Utføre oppgaver pålagt i Smittevernloven, inkl.

Organisere  og lede smittevernarbeidet

Ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forhold i kommunen

Utarbeide forslag til smittevern/-beredskapsplaner

Utarbeide forslag til forbyggende smitteverntiltak for kommunen

Bistå kommunen, helsepersonell og andre i smittevernarbeidet

Gi informasjon og råd til befolkningen om smittevern
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Det regionale helseforetakets rolle i smittevernet
Smittevernloven § 7-3

Sørge for at befolkningen i helseregionen mht smittsom sykdom er sikret nødvendig 

undersøkelse og behandling

Utarbeide en regional smittevernplan

Sørge for at det finnes et regionalt kompetansesenter i smittevern i helsetjenesten

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten § 3-1

Overordnet ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av 

infeksjonskontrollprogram ved statlige helseinstitusjoner.

Sørge for at det utarbeides tilbud om nødvendig smittevernbistand til kommunale 

institusjoner …dersom kommunene ønsker det
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Folkehelseinstituttets rolle i smittevernet
Smittevernloven § 7-9

Statens smitteverninstitutt

Overvåke den nasjonale epidemiologiske situasjonen

Delta i internasjonal overvåking

Vaksineforsyning og -beredskap

Forskning på smittevernområdet 

Gi bistand og råd til myndigheter, helsepersonell og befolkningen om smittsomme sykdommer, 

smittevern og valg av smitteverntiltak
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Helsedirektoratets rolle i smittevernet
Smittevernloven

§ 7-10

Skal medvirke til at befolkningens behov for tjenester og tiltak blir dekket i forbindelse med smittsomme sykdommer

Skal innhente kunnskap fra Folkehelseinstituttet og legge denne kunnskapen til grunn for sine vurderinger

Kan om nødvendig bestemme at kommuner, fylkeskommuner eller statlige institusjoner skal organisere eller utføre 
nærmere bestemte tjenester eller tiltak, samarbeide, eller følge nærmere bestemte retningslinjer

Kan pålegge helsepersonell å følge nærmere bestemte faglige retningslinjer 

§ 3-8. Kan påby vaksinering når det ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom er 

nødvendig å vaksinere befolkningen 

§ 4-1. Kan om nødvendig vedta stenging av virksomheter, forbud mot møter og sammenkomster, stans 

eller begrensninger i kommunikasjoner, isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre 

begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen, ved et alvorlig utbrudd av en 

allmennfarlig smittsom sykdom
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Fylkesmannens rolle i smittevernet
Smittevernloven 

Klageinstans 

Tvangsbegjæring skal sendes smittevernnemnda med kopi til fylkesmannen

Skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot smittevernet i fylket, herunder ha 
oversikt over og kunnskap om lokale planer om smittevern, samt yte bistand 
ved behov

Flere fylkesmenn har de senere årene arrangert egne smittevernkonferanser i 
fylkene

10.03.2020
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Noen viktige forskrifter

MSIS-forskriften

NOIS-registerforskriften

Resistensregisterforskriften

IHR-forskriften

Forskrift om tuberkulosekontroll

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten

10.03.2020
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Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

Rett til smittevernhjelp

Plikter for smittede personer

Tvangstiltak, isolering og smittesanering

Fritak for egenandel ved smittevernhjelp i form av blant annet legehjelp og 

legemidler

Straffelovens bestemmelser om smitteoverføring og smittefare

10.03.2020
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Allmennfarlige smittsomme sykdommer
2019-nCoV

Botulisme 

Difteri

Gonore 

Hemoragisk feber

Hepatitt A-, B- og C 

Hiv-infeksjon

Kikhoste 

Kolera   

Legionellose

Meningokokksykdom  

Meslinger –Ny i 2018!

Miltbrann
10.03.2020

Pest 

Poliomyelitt

Rabies  

Rubella –Ny i 2018!

Shigellose

Syfilis  

Tuberkulose  

Tyfoidfeber  

MRSA

Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokker

Sykdom forårsaket av vancomycin-resistente enterokokker

Sykdom forårsaket av enteropatogen E. coli

M.fl.
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Overvåking

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 

Nasjonale referanselaboratorier

Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) 

Sykdomspulsen

Varslingssystemer

Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

10.03.2020
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Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS, 1975)

MSIS-forskriften med hjemmel i Helseregisterloven 

Meldingsplikten gjelder alle leger

Meldingsplikten går foran taushetsplikten

Legen skal informere pasienten om at melding sendes

Pasienten kan ikke reservere seg mot at sykdommen meldes
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Formålet med MSIS

Kartlegge forekomst, utbredelse, smittemåter

Oppdage og oppklare epidemier

Gi råd om smitteverntiltak

Evaluere effekten av smitteverntiltak

Forske

10.03.2020
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MSIS

• A  Nominative meldinger (personidentifiserbare)

• 82 ulike smittsomme sykdommer/tilstander

• (B  Avidentifiserte meldinger utgått i mars 2019)

(tidligere hiv, gonore og syfilis)

• C  Avidentifiserte samlemeldinger

• Influensaliknende sykdom
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Informasjonsflyt MSIS

Pasient

Lege

Laboratorium

Prøve

Folkehelseinstituttet/MSIS

Kommunelege

Melding

Melding

Isolat

Resultat

Kopi av melding

Referanselaboratorium
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Daglig oppdatert statistikk www.msis.no

http://www.msis.no/
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Årsrapporter
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Nyheter

10.03.2020
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Varsling

Med varsling menes at beskjeden formidles umiddelbart slik at varsleren kan forsikre seg om at 

mottakeren har mottatt varselet.

To typer varslinger aktuell ved påvisning eller mistanke om smittsomme sykdommer eller andre 

smittevernsituasjoner.

varsling etter MSIS-forskriften

varsling etter internasjonalt helsereglement (IHR)
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Varsling
MSIS-forskriften kapittel 3. Varsling om smittsomme sykdommer

Varsling om enkelte smittsomme sykdommer

Varsling om utbrudd av smittsom sykdom utenfor helseinstitusjon

Varsling om utbrudd av smittsom sykdom i helseinstitusjon 

Varsling om mulig smitte fra næringsmidler

Varsling om mulig smitte fra dyr

Varsling om mulig smitte fra blodgiver

Varsling om smitte fra utstyr mv. 

Varsling om mulig smitte fra helseinstitusjon

Varsling om overlagt spredning av smittestoffer
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Hendelser som skal varsles umiddelbart

Mistenkt eller bekreftet tilfelle av

meningokokksykdom 

meslinger 

miltbrann 

pest 

poliomyelitt 

rabies 

røde hunder 

sars 

trikinose

(Helsepersonell → kommuneoverlegen (ev FHI) → Folkehelseinstituttet 

Folkehelseinstituttet → Helsedirektoratet)

botulisme 

diaréassosiert hemolytisk uremisk    syndrom 

difteri 

enterohemorrhagisk E. coli (EHEC) 

flekktyfus 

hemoragisk feber 

kolera 

Kopper

legionellose

legionellose
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Hendelser som skal varsles umiddelbart
Utbrudd

av meldingspliktige sykdommer
av andre alvorlige infeksjoner
som mistenkes å være næringsmiddelbårne (inkl. drikkevann)
som er særlig omfattende

(Lege → kommuneoverlegen  → Folkehelseinstituttet. 

Hvis alvorlig: Folkehelseinstituttet → Helsedirektoratet)

Utbrudd
i helseinstitusjoner

sykehus 
(Lege → Kommuneoverlege og Folkehelseinstituttet med kopi til RHF kompetansesenter for sykehushygiene. 

Hvis alvorlig: Folkehelseinstituttet → Helsedirektoratet)

kommunal helseinstitusjon
(Lege → Kommuneoverlegen → Folkehelseinstituttet.

Hvis alvorlig: Folkehelseinstituttet → Helsedirektoratet)
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Hendelser som skal varsles umiddelbart
blodgiver smittet av en sykdom som kan overføres med blod eller blodprodukter

(lab/lege → blodbank → legemiddelverket, folkehelseinstituttet og helsedirektoratet)

smitte fra medisinsk utstyr m.v.

(lege → folkehelseinstituttet → legemiddelverket og helsedirektoratet)

mulig overlagt spredning av smittestoffer 

(lege→ kommuneoverlegen og folkehelseinstituttet → helsedirektoratet)

mulig smitte fra næringsmidler eller dyr 

(kommuneoverlege → mattilsynet)

Smittet pasient som skal overføres fra en helseinstitusjon til en annen 

(lege i helseinstitusjon som overfører pasienten → lege i helseinstitusjonen som mottar pasienten) 

mulig smitte fra helseinstitusjon (der smitten kan ha skjedd før overføring fra en institusjon til en annen)

(lege i helseinstitusjon som har mottatt pasienten → lege i helseinstitusjonen pasienten kom fra) 

Alle helseinstitusjoner bør ha retningslinjer om hvem som skal varsle hvem
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Hvorfor varsling

Sikre at nødvendige smitteverntiltak iverksettes

Få tilbud om bistand 

Se hendelsene i nasjonal og internasjonal sammenheng -> nødvendige tiltak

Myndigheter med ansvar bringes inn i saken

Kommunelegen, Mattilsynet, Fylkesmann, Folkehelseinstituttet, Helsedirektorat

Varsle internasjonalt hvis nødvendig

EU (EWRS), WHO (IHR) 
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Varsling til FHI

Telefon

I kontortiden 21 07 70 00

Utenom kontortid Smittevernvakt 21 07 63 48

Vesuv

Mail: utbrudd@fhi.no
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Vesuv – utbruddsvarslingssystem på nett

For helsetjenesten og mattilsynet

Kan informere hverandre gjennom systemet

De involverte kan oppdatere info om utbruddet underveis

Be FHI om hjelp

Vesuv-modul i CIM 

Pålogging 

via CIM
via påloggingsportal for de som ikke har CIM

www.vesuv.no eller www.utbrudd.no

http://www.vesuv.no/
http://www.utbrudd.no/
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Pålogging Vesuv 
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Rådgivning ved FHI
Til helsepersonell

Veiledere

Om smittevern, utbrudd etc. - ring aktuell avdeling på dagtid / Smittevernvakta utenom 

kontortid eller hvis du ikke får tak i noen andre

Vaksinerådgiving – telefontid 1300-1430, lege vaksinevakt i hele kontortiden, 

Smittevernvakta utenom kontortid 

Smitteverndagene, vaksinedagene, utbruddskurs, fylkeskonferanser og andre kurs

Hjelp på stedet hvis nødvendig ved utbrudd

Til myndigheter

Rapporter, anbefalinger, strateginotater, handlingsplaner, møter m.m.

Til publikum

Nettsaker, brosjyrer, stands, media
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24 temakapitler

23 temakapitler

Beskrivelse av 145 ulike sykdommer
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Andre publikasjoner
• Vaksinasjonsveilederen
• Malariaveilederen
• MRSA-veilederen
• Tuberkuloseveilederen
• Utbruddsveilederen
• Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta
• Isoleringsveilederen
• Forebygging av legionellasmitte
• Skadedyrveilederen
• Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner 
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Internasjonalt smittevern

10.03.2020
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ECDC CDTR 
ukentlig trusselrapport om smittsomme sykdommer

Oversikt over hendelser relevant for 

EU/EØS-land

Risikovurderinger

Råd
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Internasjonale varslingssystemer 

Globalt –IHR

WHO: Internasjonalt helsereglement (IHR 

2005) – 196 land

Varslingsplikt for alle hendelser som kan ha 

betydning for internasjonal folkehelse

WHO kan erklære en PHEIC og anbefale

tiltak som landene må følge

Landene skal ha systemer for å oppdage, 

vurdere, varsle og håndtere helsetrusler

Norge: IHR-forskriften

EU-beslutning om alvorlige 

grensekryssende helsetrusler (2013)

EU-kommisjonens Early Warning  and 

Response System (EWRS)

Varsling og utveksling av informasjon

Europeisk smittevernbyrå (ECDC) 

utarbeider risikovurdering og råd

➢ FHI mottar og vurderer varsler 24/7

EU/EØS -EWRS
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WHO erklærer Public Health Emergency of 
International Concern 

H1N1 pandemisk influensa, april 2009

Økt spredning av polio, mai 2014

Ebola i Vest-afrika, august 2014

Mikrokefali og zika, februar 2016

Ebola i DR Kongo 2018-2020

Koronavirusutbruddet 2019-2020
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Takk for oppmerksomheten!

10.03.2020


