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Smittevern i Norge for fremtiden 

 

 

Vi takker for Folkehelseinstituttets (FHI) innspill om Smittevern i Norge for fremtiden i brev av 

7. november 2014 og for møtet 18. juni her i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om 

samme sak der også Helsedirektoratet var representert.  

 

I tildelingsbrevet for 2013 fikk Helsedirektoratet (Hdir) i oppdrag å gjøre en kartlegging av 

erfaringene med smittevernloven i kommunene som grunnlag for revisjonsarbeidet. 

Målsetningen var å evaluere regelverkets hensiktsmessighet i forhold til dagens utfordringer 

innen tjenesten smittevern, og bidra til å avdekke behov/mangler i denne sammenheng. Vi 

viser også til møter med Hdir og vårt brev av 20. januar 2015 om samme sak. Arbeidet er ikke 

avsluttet. 

 

Som kjent har saken om Smittevern i Norge for fremtiden ligget i HOD fra november i fjor i 

påvente av at en beslutning om omorganisering av den sentrale helseforvaltningen skulle skje. 

Hdir ble i januar bedt om å avvente videre arbeid med kartleggingen av samme grunn.  

 



Side 2 

 

Målet med FHIs innspill om Smittevern i Norge for fremtiden er å styrke beredskap og 

forebygging av smittsomme sykdommer i Norge hvor kunnskapsgenerering, samhandling, 

kompetanse, informasjons – og datagrunnlaget for smittevernet er sentrale elementer. I tillegg 

vises det til behovet for en revisjon av smittevernloven. Regjeringen har i Meld.St. 16 (2012-

2013) Beredskap mot pandemisk influensa varslet en gjennomgang av smittevernloven, blant 

annet i lys av de erfaringer som ble gjort under pandemien.  Hdir har nylig levert til HOD utkast 

til ny koppeplan og utkast til Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer. Begge disse 

planene har direkte relevans for Smittevern for fremtiden. 

 

Med det ovennevnte som bakgrunn vil departementet med dette be om at FHI og Hdir: 

1. Kartlegger kommunenes utfordringer på smittevernområdet og erfaringer med 

smittevernarbeidet  – hva er situasjonen i dag? 

2. Gjennomgår kommunenes framtidige behov/forbedringspunkter – hva er 

målet/målene? 

3. Foreslår tiltak og endringer som kan heve kvaliteten i smittevernarbeidet i kommunene, 

inkludert økonomiske og administrative konsekvenser  

 

Arbeidet kan organiseres som et prosjekt, og departementet ber om at FHI koordinerer dette. 

Vi forutsetter deltagelse fra kommunesektoren (KS) og andre relevante aktører. Frist: 30. juni 

2016. 

 

Vedrørende andre enkeltkomponenter i Smittevern i Norge for fremtiden, viser vi til 

diskusjonene på møtet 18.06 hvor det var enighet om at ulike prosesser allerede er i gang på 

flere av områdene og at disse ikke nødvendigvis er best tjent med en overordnet 

"paraplyorganisering".   

 

Følgende tabell oppsummerer status på de temaene som ble diskutert på møtet: 

 

 Igangsatte tiltak Oppfølging 

Referansefunksjoner i 

medisinsk mikrobiologi 

FHI har oversendt forslag til 

HOD  om framtidig 

organisering 

HOD slutter seg til 

intensjonene i forslaget. Brev 

følger  

Overvåkningssystemer Det nasjonale 

helseregisterprosjektet er 

under arbeid, herunder 

arbeidet med 

smittevernregistrene 

Det er ønskelig om FHI 

spiller inn til målbildet for 

dette arbeidet 

Vaksiner Omtalt i 

Legemiddelmeldingen 

FHI vil få et oppdrag etter at 

saken er behandlet i 

Stortinget 

Antibiotikaresistens Ny tverrsektoriell, nasjonal 

strategi lansert 15.06.15 

FHI har ansvar for å 

koordinere arbeidet med å 

lage utkast til handlingsplan 

for helsesektoren 
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Med vennlig hilsen  

 

Elin Anglevik (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Karl-Olaf Wathne 

 spesialrådgiver 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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