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KRISESITUASJON DER KOMMMUNEOVERLEGEN GJENNOM EN ORGANSIERT 

BEREDSKAPSORDNING BØR VÆRE TILGJENGELIG FOR ANNET HELSEPERSONELL, 

KOMMUNE ADMINISTRASJON, ANDRE TJENESTELEDD. 

 

Hva kan være aktuelt for legeforeningen å meddele pressen? Det er kommunens og kommunelegens ansvar, 

å gi nødvendig informasjon, men noen ganger kan det være riktig for legeforeningen å støtte sine medlemmer 

i dette arbeidet og på den måten få frem viktigheten av en samfunnsmedisinsk beredskapsordning., 

Hva kan være aktuelt for en pressemelding? 

Hvordan kan legeforeningen få frem kommuneoverlegens rolle? 

 

 
”Smittevernsituasjon i form av utbrudd eller enkelttilfeller av allmennfarlig smittsom sykdom som krever tiltak fra 

overordnet kommunal helsetjeneste. Eksempler er meningokokksykdom, meslinger, MRSA, Legionella.” 

 

Den akutte situasjon er preget av  

 - Noen kan være alvorlig syk 

 - Noen kan allerede ha mistet en av sine nærmeste 

 - Flere kan være alvorlig syke  

 - Det vil være nødvendig med lokal medisinsk informasjon 

 - Folk kan være redd for at noe skal ramme dem 

 - Folk kan ha behov for å få vite hvem de skal kontakte i en slik situasjon 

 - Det kan noen ganger være slik at presse og folk er på jakt etter ”skyldige” 

 - Folk vil gjerne ha tilgang til den beste form for forebygging og behandling 

 - De som er syke og deres familie har krav på anonymitet og konfidensialitet 

 - Pressen vil ha informasjon om sykdommen 

 - Pressen vil ha informasjon om hva som er gjort for å hindre at sykdom skulle oppstå 

 - Pressen vil ha informasjon om tiltak som er iverksatt eller skal iverksettes. 

 - Pressen vil ha informasjon om trusselbildet de kommende dagene 

 - Pressen stiller seg lokalt gjerne til disposisjon for å få frem informasjon 

 

Kommuneoverlegens rolle 

Sikre at kommunens ansvar for nødvendige smitteverntiltak blir ivaretatt. Ikke på noe annet 

kommunalt ansvarsområde er det mer innlysende at det er behov for en samfunnsmedisiner 

(kommuneoverlege) som både har medisinsk-faglig kompetanse, samfunnsmedisinsk kompetanse 

og kunnskap om kommunen. 

- Å benytte en utarbeidet smittevernplan i slike situasjoner. I neste omgang er ingen bedre 

skikket til å bruke denne planen i en situasjon med stort tidspress og mediepress. 

- Å styre og lede innhenting av informasjon om den enkelte sak, om tilstanden og kontakt med 

fagmiljøene. I slike saker vil ofte flere kommunale (fastleger, helsestasjon, sykehjem m. flere) og 

statlige instanser (Helseforetak, Mattilsynet m.flere) bli involvert og en viktig oppgave for 

kommuneoverlegen blir å identifisere kommunens særlige ansvar og oppgaver og bidra til at 

smitteverntiltak og informasjon til nærkontakter og befolkningen blir koordinert.  Mye av dette 

vil være rent medisinsk arbeid 

- Å formulere informasjonstiltak og pressemeldinger Ved smitte som truer befolkningen vil 

informasjon være et hovedområde og kommuneoverlegen er den rette til å vurdere når dette er 

aktuelt og er også den som bør forme informasjonen. 

- I veilede kommunalt personell,  administrasjon og politikere i lokalt kriseråd 

- Om nødvendig stå for kontakten med pressen da en del av spørsmålene og forklaringene vil 
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være av rent medisinsk natur. På få andre områder er det vanskelig å tenke seg at det er mer 

naturlig at det er andre enn kommuneoverlegen som fronter pressen.  

- Å fordele og prioritere bruken av personell sammen med kommunal administrasjon. Ved et 

alvorlig smittetilfelle eller større utbrudd er det svært viktig at kommuneoverlegen i en tidlig 

fase sørger for å få de ressurser som er nødvendig for å sikre et forsvarlig smittevernarbeid. Det 

kan være helsefaglig eller informasjonsfaglig støtte. 

 

 

Hva er aktuelle spørsmålsstillinger for legeforeningen som ser denne saken fra utsiden og vil ha frem 

viktigheten av en beredskapsordning for samfunnsmedisin? 

- Her er det nødvendig med medisinsk ledelse, og det er flott at kommunen i god tid har 

organisert dette. Vi håper her også er organisert en beredskapsordning slik at fagpersonell er 

tilgjengelig over tid gjennom hele krisen. Kompetansen må kunne gi svar 24 timer i døgnet 

under hele krisesituasjonen.  

- Legeforeningen har full tillit til det medisinske arbeidet som her er utført, og det viser hvor 

viktig det er med tilgjengelighet til lokal medisinsk smittevernkompetanse ved alvorlige, 

smittsomme sykdommer  

- Legeforeningen har sett på smittevernplanen som foreligger i denne kommunen, og vi har også 

vurdert den aktuelle situasjonen, og vi ser hvor viktig det er med kommuneoverlege i systemet 

24 timer i døgnet. Kommunen kan være stolt av det arbeidet som er utført.  

- Situasjonen i kommunen er kritisk, og legeforeningen vil gjennom kontakt med 

kommuneoverlegen og Helsedirektoratet sette seg bedre inn i situasjonen og se om det er noe 

vi kan bidra med  

- Legeforeningen har den største medfølelse med de som er rammet og deres pårørende. Vi har 

løpende kontakt med kommuneoverlegen som har oversikt oversituasjonen. 

Kommuneoverlegen fått på plass følgende nummer som pårørende og rammede kan ringe 

- Legeforeningen har vært i kontakt med kommuneoverlegen for å sette seg inn i situasjonen. Vi 

har sammen laget en informasjonsside på nettet, og denne finner man på hjemmesiden til 

legeforeningen www.legeforeningen.no. I tillegg har vi blitt enige om sette inn en 

informasjonsside i avisen i det området som er rammet. Dette hadde ikke vært mulig uten 

kontakt med kommuneoverlegen og smittevernkompetansen vi har nasjonalt  ved Folkehelsa 

og Helsedirektoratet Synes ikke legeforeningen skal gå inn i dette. 

- Legeforeningen har vært i kontakt med kommuneoverlegen og annen smittevernekspertise, og 

til å begynne med vil det bli startet aktiv isolasjon av enkelttilfeller. Vær tålmodig. Dette er ikke 

behov for over tid, og vil bare bli brukt for å skaffe seg oversikt over situasjonen. 

Kommuneoverlegen har informert om at ved MRSA, så vil man ikke lengre drive med 

langvarig isolasjon av sykehjemsbeboere. Se over 

- Legeforeningen har vært i kontakt med kommuneoverlegen, og hun kan informere om at man 

allerede har mottatt vaksiner mot den aktuelle formen for hjernehinnebetennelse, og 

helsestasjonen har de følgende dagene åpnet fra 08-20 for alle som mener de var nærkontakter 

til de to som er blitt syke. Kommuneoverlegen oppfordrer alle klassekameratene til å la seg 

vaksinere foruten venner og familie. De siste får også forebyggende behandling Se over 

- Kommuneoverlegen har informert legeforeningen om at det kun er påvist ett tilfelle av 

Legionella og at den det gjelder, er smittet i utlandet. Kommuneoverlegen har ingen mistanke 

om at andre kan være smittet, så det er ingen grunn for uro .Se over. 
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