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Høringssvar til Forslag til endringer i smittevernloven m.m. 

Fra: Norsk forening for mikrobiologi 

 

I dette høringssvaret vil vi gjennomgå de foreslåtte endringene i den rekkefølgen som de 

omtales i høringsnotatet. I hovedsak har vi lite å innvende mot de foreslåtte endringene, 

men vi ser problemer knyttet til departementets forslag angående nye oppgaver for 

Regionale kompetansesentre for smittevern og antydet oppgaveglidning mellom 

lokalsykehus, regionale kompetansesentre og kommunehelsetjenesten. 

 

Høringsnotatets kap. 4: Ny bestemmelse for presisering og lovfesting av vilkår som skal 

vurderes ved smittevernvilkår. Det er foreslått en ny § 1-5, til dette har vi ingen innsigelser. 

Forslaget er godt begrunnet. 

Høringsnotatets kap. 5: Presisering av plikt til å gi og ta imot personlig 

smittevernveiledning. Endringsforslagene støttes. 

Høringsnotatets kap. 6: Endringer i tvangsbruk. Vi støtter at det skal kunne gjøres 

hastevedtak etter § 5-3, og at vilkårene for dette blir som beskrevet i høringsnotatet. 

Høringsnotatets kap. 7: Presisering av Fylkesmannens oppgaver. Det er gunstig at det 

presiseres at Fylkesmannen skal følge med på utviklingen hva gjelder ivaretakelse og 

veiledning i smittevern i helseinstitusjoner, og at dette gjelder smittevern generelt og ikke 

bare allmennfarlige smittsomme sykdommer. At Fylkesmannen får ansvar for å samordne 

regionale og lokale planer for smittevern er nytt, og vi er usikre på hvordan denne oppgaven 

kan ivaretas. Det kan også bli noen vanskelige grenseoppganger her i relasjon til de utvidete 

oppgavene som det ser ut til at man vil gi de regionale helseforetakene (se kommentarer til 

kap. 9). 

Høringsnotatets kap. 8: Tydeliggjøring av roller for Helsedirektoratet og 

Fokehelseinstituttet 

Departementets forslag innebærer en velkommen rolleavklaring hva gjelder 

Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets ansvar for rådgivning. 

Det er bra at det presiseres at Folkehelseinstituttet kan oppbevare personopplysninger for å 

ivareta sine oppgaver. Det samme behovet har kommunelegene og smittevernavdelingene 



ved sykehusene i sitt smitteoppsporingsarbeidet. Det kan med fordel også understrekes at 

disse aktørene kan oppbevare personopplysninger for å ivareta sine oppgaver. 

Det er svært viktig at vi beholder et sterkt fagmiljø ved Folkehelseinstituttet som kan bistå 

kommunelegene med råd og veiledning, og som også kan bistå spesialisthelsetjenesten ved 

større utbrudd og ved utbrudd matvarer og vann som sannsynlig smittekilde. Den type 

kompetanse kan man ikke forvente at de regionale kompetansesentrene kan bygge opp. Her 

vil det fortsatt kreves høy kompetanse på nasjonalt nivå.  

Vi stusser over formuleringen av ny § 3.4.«FHI skal samordne utbrudd av smittsomme 

sykdommer». Bedre formulering ville vært «FHI skal samordne arbeidet med utbrudd av 

smittsomme sykdommer». 

Høringsnotatets kap. 9: Presisering av RHFets oppgaver og lovfesting av regionalt 

kompetansesenter i smittevern. Vi har ingen innvendinger imot at det lovfestes at det skal 

finnes regionale kompetansesentre i smittevern, og at senterets oppgaver beskrives 

nærmere i forskrift. 

Departementet skriver i sin vurdering at det er behov for tydeliggjøring av RHFets rolle i 

smittevernloven og harmonisere bestemmelsen med andre lover. I tillegg er det behov for å 

styrke smittevernarbeidet både i spesialisthelsetjenesten og i det kommunale arbeidet. Vi synes 

notatet er for utydelig på en rekke punkter, og ser behov for flere oppklaringer: 

1. Angående ansvar for å lage smittevernplaner for hele regionen. 

Departementet foreslår at RHFet skal lage smittevernplaner for hele regionen og samordne seg 

med kommunalt nivå. Det er uklart hva som menes med «hele regionen», og det bør presiseres 

at det gjelder for regionalt nivå (RKS) og lokalt nivå (HF), ikke for kommunehelsetjenesten (se 

f.eks. regional smittevernplan for Helse Sør-Øst RHF). RHFet har ingen styringslinje inn mot 

primærhelsetjenesten, og ansvaret for smittevernplaner i kommunene må følge de vanlige 

styringslinjene. Det må ikke herske tvil om at kommunen har det overordnede ansvar for 

etablering, tilrettelegging og oppfølging av infeksjonskontrollprogram ved kommunale 

institusjoner, og for ivaretakelse av smittevern for kommunens innbyggere.  

2. Angående avtaler om nødvendig bistand til smittevern. 

I dag har mange kommuner avtale med sitt lokalsykehus om nødvendig bistand til smittevern. 

Andre kommuner har ansatt eget smittevernpersonell, gjerne helsesøster eller 

hygienesykepleier, med ansvar for koordinering, opplæring og utbruddshåndtering i kommunen. 

Gjennom avtaler om nødvendig bistand til smittevern tilbys kommunene tjenester som går langt 

utover den generelle veiledningsplikten. Tjenesten er gjerne rettet både mot institusjoner og 

hjemmetjeneste, og innbefatter hjelp til implementering og løpende revisjon av 

infeksjonskontrollprogram med besøk i hver enkelt institusjon, utrykning ved utbrudd eller 

spesielle utfordringer, jevnlig kursing av alle yrkesgrupper i institusjonene. Det vil være uheldig 

om slike tilbud forsvinner som følge av lov- og forskriftsendring. Dersom finansieringen av disse 



avtalene faller bort, vil ikke lokalsykehusene kunne opprettholde tilbudet, men kun tilby 

tjenester som er pålagt utfra veiledningsplikten og eventuelle avtaler etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 6.2. Regionale kompetansesentre for smittevern (RKS) vil ikke kunne gi 

tilsvarende oppfølging på det enkelte sykehjem, med mindre RKSet sprer sine ansatte ut på 

lokalsykehusene.  Per i dag har ikke RKSene slik kompetanse, og den må da overføres fra FHI til 

RKS, eller fra de ansatte som i dag jobber med avtalene på HFene og over til RKS. Dersom 

finansieringen av besøks/opplæringstilbudet ikke lenger skal ligge hos kommunene, og tilbudet 

skal bestå, vil det innebære betydelig økte kostnader for de regionale helseforetakene. 

3. Angående grenseoppgangen for rådgivning mellomFHI og RKS    

Vårt inntrykk er at kommunene er fornøyde med den bistand de får fra FHI i dag. Norge er et så 

lite land og har så få smittevernhendelser at det er fornuftig at erfaring i rådgivning og 

utbruddsbistand samles ett sted, i dag ved Folkehelseinstituttet. Da kan erfaringen også lettere 

føre til revisjon i veiledere etc. Fire smittevernsentre i tillegg til Folkehelseinstituttet kan gi 

uheldig variasjon i smittevernrådene og dobbeltarbeid samt økt ressursbruk til koordinering.  

 
4. RKS sitt ansvar for oppfølging i kommunene vs. lokalt HFs veiledningsplikt og 

samarbeidsavtaler 

Kommuner som trenger det tilbys i dag bistand fra spesialisthelsetjenesten gjennom avtaler som 

de betaler for. Dette gjør det mulig for smittevernpersonell som jobber opp mot kommunale 

institusjoner kan ha en tilknytning til spesialisthelsetjenesten som sikrer robuste miljøer med høy 

faglig kompetanse. Samtidig kan de reise ut til den enkelte institusjon og bistå med 

hygienerunder, tilrettelegging av infeksjonskontrollprogram og opplæring av kommunens 

ansatte. Vi tolker departementets vurdering slik at man ønsker å gå bort fra plikten for 

spesialisthelsetjenesten til å tilby kommunene hjelp med implementering av 

infeksjonskontrollprogram. Dette vil kunne innebære en svekkelse av smittevernet i flere 

kommuner. 

Å tillegge det regionale nivået ansvar for å koordinere smittevernarbeid opp mot kommunene er 

en ny oppgave for dette nivået som vil kreve tilførsel av ressurser. Dersom RKS skal overta det 

direkte samarbeidet som i dag eksisterer mellom lokalsykehus og kommunene/sykehjemmene i 

opptaksområdet, kan lokalsykehuset og tilliggende kommuner miste en samarbeidsarena. Også 

av beredskapshensyn virker det rart at det regionale nivået skal komme mellom lokalsykehus og 

kommunene som i dag har samarbeidsavtaler om særskilt bistand til smittevern. Det er ikke 

tydelig for oss hva som skal være fordelen med denne typen sentralisering. Det virker for oss lite 

hensiktsmessig at man skal diktere hvordan hvert av RHFene organiserer sitt tilbud om 

smittevernbistand til kommunene. Helseregionene har her ulike forutsetninger, og det bør være 

rom for desentraliserte løsninger, slik det også legges opp til andre steder i notatet med 

henvisning til samarbeidsavtalene mellom kommune og spesialisthelsetjeneste som i hvert fall i 

Helse Sør-Øst går mellom HF og tilliggende kommuner. 



Vi tolker departementets vurdering slik at man ønsker å gå bort fra plikten for 

spesialisthelsetjenesten til å tilby kommunene hjelp med nødvendig bistand til smittevern. Dette 

vil i mange kommuner innebære en svekkelse av smittevernet. Det bør derfor fortsatt være 

anledning for kommunene til å kjøpe denne typen tjeneste av lokalsykehuset, så lenge det er 

snakk om tjenester som går utover den generelle veiledningsplikten. Det vil være en svært 

vanskelig oppgave for RKS å ha oversikt over infeksjonskontrollprogrammene for hvert enkelt 

sykehjem og rådgi i tråd med disse. Dersom lokalsykehusene ikke lenger har plikt til å tilby slike 

tjenester, vil de fort forsvinne, og kommunene vil stå uten tilgang på smittevernpersonell som 

kan rykke ut med besøk ved utbrudd og gjøre lokal oppfølging «on site». Generell veiledning 

innenfor smittevern kan godt være en del av samarbeidsavtalene mellom spesialisthelsetjeneste 

og kommuner, men erstatter ikke behovet for egne opplæringsprogram for sykehjemsansatte og 

vedlikehold av infeksjonskontrollprogram, slik mange HF i dag tilbyr tilhørende kommuner. 

 

Kap. 10: Helsetilsynets rolle. Endringsforslag i tråd med ny helsetilsynslov  støttes. 

Kap. 11: Undersøkelse av befolkningen. Ingen innsigelser mot endringsforslagene her. 

Kap. 12: Pålegging av au pairer og lignende å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Ingen 

innsigelser mot endringsforslag. 

Kap. 13: Varslingsplikt for tannleger. Ingen innsigelser til endringsforslag. 

Kap. 14: Mindre endringer av lovteknisk karakter, herunder definisjon av smittsom sykdom 

og smittet person i § 1-3.  

Endringer i § 1-3 nr. 2 støttes. Med endringen vil det komme tydelig fram at personer som 

antas smittet er dekket under begrepet «pasient med smittsom sykdom». Dermed har man 

tydeliggjort informasjonsplikt, plikt til å gi personlig smittevernveiledning og anledning til å 

se bort fra taushetsplikten i særskilte tilfeller. Dette er en viktig presisering for arbeidet som 

gjøres i forbindelse med store smitteoppsporinger rundt antibiotikaresistente mikrober, som 

f.eks. vankomycinresistente enterokokker (VRE).  

Kap. 15: Administrative og økonomiske konsekvenser 

Vi mener forslagene i kapittel 9 vil medføre økonomiske og administrative endringer av 

betydning. Dersom man mener at det regionale helseforetaket skal ha «en regional 

koordineringsfunksjon for en sammenhengende smittevernkjede i samarbeid med 

kommunelegen i den enkelte kommune», er dette nye oppgaver for RHFene som det vil ta 

tid og ressurser å bygge opp. Det er også nytt at RKSene skal «kunne ivareta 

veiledningsplikten overfor kommunenivået». Dette vil kreve tilførsel av flere årsverk og ny 

kompetanse. Dersom HFene ikke lenger får anledning til å ta betalt for avtaler med 

kommunene angående nødvendig bistand til smittevern utover veiledningsplikten, vil 



tjenestene fra HF falle bort, og kommunene blir nødt til å opprette egne stillinger i 

kommunen for å ivareta de oppgavene som de nå kjøper fra HF. 


