Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid
Kurs B i samfunnsmedisin 2019
Foreløpig program, med forbehold om mindre endringer

Tid og sted
Fra mandag 6. mai klokka 09.00 til onsdag 8. mai klokka 16.30, 2019
Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/hotel-bristol/

Læringsmål
Kursdeltakerne skal få oversikt over forebyggende og grupperettede fagområder i
samfunnsmedisin. Kurset skal gi innføring i lovverk og saksbehandling innenfor fagområdene,
og gi deltakerne støtte til praktisk håndtering av slike problemstillinger i egen arbeidssituasjon.

Innhold
Kurset vektlegger sammenhengen mellom hovedtemaene miljørettet helsevern, smittevern og
helseberedskap og inkluderer planarbeid under hvert av hovedtemaene.
Kravene til innholdet er:
- Metoder for informasjonsinnhenting
- Miljørettet helsevern, kommunalt og statlig
- Fremgangsmåter i miljørettet helsevernsaker i spennet mellom jus og diplomati
- Relevant lovverk og praktisk smittevernarbeid, lokalt og nasjonalt, inkludert, meldesystemer
og smitteoppsporing
- Helsemessig og sosial beredskap - kommunalt, fylkeskommunalt og statlig (internasjonalt)
- Helse i planlegging og konsekvensutredninger/ROS-analyser

Forarbeid til gruppearbeid
Hver deltaker skal senest 22. april 2019 sende til tone.bruun@fhi.no tre halvsideslange
problemnotater eller kasusbeskrivelser som er egnet for gruppediskusjon; ett for hvert av
temaene miljørettet helsevern, smittevern, helseberedskap.
Notatene skal ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger, fortrinnsvis fra egen praksis,
virksomhet, organisasjon eller arbeidsplass. Notatene skal presentere saken og de
problemstillinger den reiser.
Forarbeidet teller 4,5 kurstimer. Bare de som har sendt inn problemnotater, kan få kursbevis.

Gruppearbeid under kurset
Kursdeltakerne vil bli delt i seks grupper som skal arbeide sammen i løpet av kurset:
Gruppe 1. Miljørettet helsevern
Gruppe 2. Miljørettet helsevern
Gruppe 3. Smittevern
Gruppe 4. Smittevern
Gruppe 5. Helseberedskap
Gruppe 6. Helseberedskap
Første dag skal hver gruppedeltaker legge fram ett av sine innsendte notater – valgfritt tema –
og la gruppa diskutere dette kort.
Resten av gruppetida skal gruppene diskutere ett notat som kursledelsen har valgt ut for hver
gruppe blant alle innsendte notater. På kursets siste dag skal hver gruppe presentere sitt arbeid
med dette notatet på 15 minutter under overskriftene «saken», «problemstillinger», «momenter
i vurderingen» og «forslag til løsning» etterfulgt av 10 minutters diskusjon.

Lesepensum
Lesepensumet skal leses før kurset og dekker 2,5 kurstimer.
•
•

•

•

•

Miljø og helse – en kunnskapsbase, innledningskapitlet. Miljøfaktorer og helse.
https://www.fhi.no/nettpub/mihe/miljofaktorer-og-helse/miljofaktorer-og-helse/
Miljørettet helsevern – lokalt folkehelsearbeid. Hele nettsiden.
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-ilokale-folkehelsetiltak/miljorettet-helsevern-lokalt-folkehelsearbeid
Smittevernveilederen, kapittel 3. Lovverk og smittevern.
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/lovverk-ogsmittevern/
Smittevernveilederen, kapittel 24. Smittevernberedskap og biologiske trusler.
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/24.smittevernberedskap---veileder-/
Nasjonal helseberedskapsplan, kapittel 1-4 og 9.
https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/hel
seberedskapsplan_010118.pdf

Kursledelse
Kurset arrangeres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Norsk samfunnsmedisinsk forening.
Kurslederne er:
Tone Bruun
Preben Aavitsland
Toril Attramadal
Hubert Dirven

Evaluering
Det sendes ut evalueringsskjema i etterkant av kurset

Timeplan
Mandag 6. mai – Miljørettet helsevern
09.00 – 09.30

Velkomst, presentasjon av kurset og deltakerne
Kursledelsen

09.30 – 10.15

Faglig grunnlag, prinsipper og risikovurdering i miljørettet helsevern
Toril Attramadal og Hubert Dirven, Folkehelseinstituttet

10.15 – 10.30

Hva driver kommunene med i miljørettet helsevern? En kartlegging.
Preben Aavitsland / Toril Attramadal, Folkehelseinstituttet

10.30 – 10.45

Pause med kaffe

10.45 – 11.45

Kommunelegen og miljørettet helsevern
Frantz Leonard Nilsen, Bærum kommune

11.45 – 12.15

Lovverk, veiledere, organisering og bistand i miljørettet helsevern
Finn Martinsen, Helsedirektoratet

12.15 – 12.45

Strålevern, sikkerhet og miljømedisin
Terje Christensen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

12.45 – 13.30

Lunsj

13.30 – 15.00

Noen aktuelle utfordringer i miljørettet helsevern
Folkehelseinstituttet

15.00 – 18.00

Gruppearbeid

Tirsdag 7. mai - Smittevern
08.30 – 09.15

Faglig grunnlag, prinsipper og risikovurdering i smittevernet
Preben Aavitsland, Folkehelseinstituttet og Arendal kommune

09.15 – 10.00

Lovverk, veiledere, organisering og faglig bistand i smittevernet
Tone Bruun, Folkehelseinstituttet

10.00 – 10.15

Pause med kaffe

10.15 – 11.00

En kommunal smittevernleges hverdag
Dagfinn Haarr, Kristiansand kommune

11.00 – 11.45

Kommunale planer i smittevernet
Dagfinn Haarr, Kristiansand kommune

11.45 – 12.30

Lunsj

12.30 – 14.15

Noen aktuelle utfordringer i smittevernet:
- Vaksinasjon
Ellen Furuseth, Folkehelseinstituttet
- Antibiotikaresistens
Oliver Kacelnik / Petter Elstrøm, Folkehelseinstituttet

14.15 – 15.00

Samarbeid mellom FHI, kommunelegen og Mattilsynet i smittevernet
Line Vold, Folkehelseinstituttet

15.00 – 17.00

Gruppearbeid

17.00 – 17.30

Om spesialistutdanningen
Henning Mørland, styreleder i Norsam

18.30

Kursmiddag

Onsdag 8. mai – Helseberedskap
08.30 – 09.00

Organisering av helseberedskap i Norge: lovverk, veiledere, planer
Else JB Andersen, Helse- og omsorgsdepartementet

09.00 – 09.30

Helsedirektoratet og helseberedskapen: delegasjon, koordinering, utvalg og
komitéer
Marte Gerhardsen / Steinar Olsen, Helsedirektoratet

09.30 – 09.45

Atomberedskap

09.45 – 10.00

Pause med kaffe

10.00 – 10.30

Folkehelseinstituttet og helseberedskapen: overvåking, faglig bistand og
risikovurdering
Toril Attramadal, Folkehelseinstituttet

10.30 – 11.00

Organisering av helseberedskapen i en kommune

11.00 – 12.30

Erfaringer med hendelser eller øvelser i kommunene

12.30 – 13.15

Lunsj

13.15 – 14.00

Gruppearbeid

14.00 – 16.30

Presentasjon av gruppearbeid (seks grupper med 15+10 minutter hver)
Deltakerne

