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Høringsbrev Interimversjon Nasjonal Beredskapsplan mot ebola 
 

Helsedirektoratet har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet en nasjonal 
beredskapsplan mot ebola.    
 
Planen kommer til å inngå som del av et overordnet planverk mot alvorlig smittsomme 
sykdommer som skal være ferdig sommeren 2015.  
 
På grunn av den aktuelle situasjonen gjelder planen slik den nå foreligger fra 9. desember 2014. 
 
Helsedirektoratet ber om innspill på de tiltakene som er beskrevet i planen og på hva som 
eventuelt mangler. 
 
Frist for innspill:  1. februar 2015.   
Innspill sendes til:  postmottak@helsedir.no og Svein.Hoegh.Henrichsen@helsedir.no 
 
 
Ebolaplanen (vedlegg) 
 
Den nasjonale ebolaplanen skal understøtte sykehus og kommuners arbeid med beredskap mot 
ebola. 
 
Planen beskriver bl.a: 
- Hvem som har ansvar for hva ved mistanke om eller bekreftet ebola 
- Rutiner for varsling, transport og isolering 
- Rutiner for samarbeid mellom ulike aktører  
 
Det er i dag en sentralisert modell for behandling av ebola. Pasienter skal fortrinnsvis behandles 
ved Oslo Universitetssykehus.  Oslo universitetssykehus har også et team som kan rykke ut og 
bistå sykehus ved behandling lokalt. Tilsvarende har Folkehelseinstituttet et feltepidemiologisk 
team som kan rykke ut og bistå sykehus og kommuner med smitteoppsporing og 
kommunikasjonstiltak. 
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Det er lite sannsynlig at vi får spredning av ebola i Norge, men det kan dukke opp enkelttilfeller 
hvor som helst i landet. Derfor må alle kommuner og alle sykehus være forberedt. 
 
Spørsmål om planen kan rettes til seniorrådgiver Svein Høegh Henrichsen 

Svein.Hoegh.Henrichsen@helsedir.no 

 
Ebolaveilederen  
 
Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet og CBRNe-senteret ved Oslo 
universitetssykehus utarbeidet en veileder for helsetjenesten om diagnostikk, oppfølging og 
behandling av ebola 
 
Ebolaplanen og ebolaveilederen må ses i sammenheng. 
 
Veilederen gir detaljerte råd til helsetjenesten om blant annet diagnostikk, behandling, 
smittevern, transport og anbefalt utstyr. Den inneholder også råd til helsepersonell og andre som 
har vært i ebolarammede områder, og til helsepersonell som har behandlet ebolasyke i Norge. 
 
Råd om prehospital håndtering  
CBRNe-senteret (CBRNe star for Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives) har 
utarbeidet den delen av veilederen som omhandler faglige råd for prehospital håndtering av 
pasienter med mistanke om eller bekreftet ebola. 
 
Informasjonsmateriell  
Helsemyndighetene har utarbeidet informasjonsmateriell og Folkehelseinstituttet har laget en 
egen nettside der du finner dette materiellet. 
 
Roller og ansvar 
Helsedirektoratet skal i all beredskapsvirksomhet overfor helse og omsorgs- og sosialtjeneste og 
forvaltning bidra til at samhandling blir ivaretatt i beredskapsplanlegging og ved kriser. Den 
aktuelle ebolaplanen er utarbeidet som ledd i dette arbeidet.  
 
Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt med ansvar for overvåkning, mottak av 
meldinger og varsler, videre varsling nasjonalt og internasjonalt, smitteoppsporing, 
vaksineberedskap, rådgivning, informasjon og forskning. 
 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Bjørn Guldvog e.f. 
direktør 

Svein Høegh Henrichsen 
seniorrådgiver 
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