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Norsk samfunnsmedisinsk forening 

Majoriteten av Norsams medlemmer er kommuneoverleger som jobber nærmest døgnet 
rundt med å gi råd til innbyggere og lokale beslutningstakere, leger og tjenester. Dertil 
kommer arbeid med smitteoppsporing og krisehåndtering.  

De som er kombileger, med allmennmedisinske så vel som samfunnsmedisinske oppgaver, 
har i tillegg pasientarbeid og prøvetaking. 

Vi støtter prioriteringsarbeidet som AF og NFA gjør via sin Covid-19-innsatsgruppe – og er i 
dialog med allmennlegene rundt dette. 

Både i kommunal og statlig sektor deltar samfunnsmedisinere i ledelsen innen smittevern-, 
beredskapsarbeid og krisehåndtering og bidrar til at tjenestene lokalt samhandler på tvers av 
«fagsiloer» og gjør kloke prioriteringer.  
  
Landets kommuner er ulike, likeså våre pandemi- og beredskapsplaner som tar høyde for 
lokale forhold. 
 
Eksempler på hvilke oppgaver kommuneoverlegene jobber med via kommunenes krisestab 
og beredskapsledelse: 
  

• Skaffe oversikt over helsepersonell og andre ansatte som kan omdisponeres 
til beredskapsoppgaver og krisehåndtering 
 

• Sørge for at kommunen og fastlegene, i den grad det er mulig, har nødvendig 
smittevernutstyr  

 

• Råd om omstillinger fra vanlig drift til beredskapsmodus og «sparebluss»: 
o Omdisponering av sykehjemsplasser for å håndtere alvorlig syke eldre 

(i tråd med geriaternes innspill)   
 

o Dialog med fastlegene/ALU om ressursbruk og prioritering av sårbare 
grupper (bla. i tråd med anbefalinger fra AFs/NFAs innsatsgruppe)   

  
o Konvertere kommunens forebyggende helsetjenester og 

veiledningstjenester (helsesykepleiere, frisklivs- og 
folkehelsekoordinatorer, familieveiledere, kommunepsykolog) til 
beredskapsoppgaver og kriserådgivning til befolkningen i hht. 
pandemiplan 

o Avvikle kontroller av friske barn og unge ved helsestasjonene – i stedet 
prioritere nyfødte og deres foreldre samt nødvendig basisvaksinering  
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o Omdisponering av helsesykepleiere til å bli hjelpepersonell ved 
fastlegekontorene og drive krisehåndtering   

 
o Omdisponering av helsesykepleiere til å betjene korona-telefoner – og 

avlaste fastleger og legevakt    
 

o Omdisponere frisklivs- og folkehelsekoordinatorer, familieveiledere og 
kommunepsykolog fra forebyggende direkte arbeid til krisehåndtering, 
ofte i samarbeid med psykososialt kriseteam 

  

  

Tom Sundar, leder  
Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)  
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