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Arbeidsprogram for Smittevernlegene 
for perioden mai 2016 – april 2017 
Vedtatt på årsmøtet 4.4.2016 

 
Årsmøtet ber styret arbeide med følgende saker i neste 12-månedersperiode og rapportere til neste 
årsmøte: 
 
1. Gjøre nettverket kjent og verve flere medlemmer. Styret skal: 

 Gjøre Smittevernlegene kjent hos og verve medlemmer blant landets kommunale 
smittevernleger, relevante foreninger og relevante myndigheter. Dette kan skje gjennom 
møter, brev til landets kommuneoverleger, innlegg i fagtidsskrifter (Helserådet, Dagens 
medisin, Tidsskriftet) og innlegg på relevante møter. 

 Utrede forholdet til de samfunnsmedisinske miljøene i Legeforeningen, primært NORSAM. 
Dette tas opp i neste årsmøte. 

 
2. Gjøre Smittevernlegene til et levende nettverk. Styret skal: 

 Vurdere egen epostliste for diskusjon eller benytte Kompass. 

 Øke hyppigheten av nyhetsbrev fra styret til medlemmene. 

 Forsøke å arrangere et dagsseminar om aktuelt tema (tuberkulose, resistente bakterier i 
sykehjem, vaksinasjonsprogrammet) eller en erfaringskonferanse om relevant tema (for 
eksempel smittevernplanlegging) med tellende kurstimer. 

 Samle inn og publisere på nettsidene eksempler på kommunale smittevernplaner, 
tuberkulosekontrollplaner, pandemiplaner og liknende for nettsidene 

 
3. Påvirke det norske smittevernet. Styret skal: 

 Påvirke utredningen «Smittevern i Norge» slik at det kommunale smittevernet får en viktig 
plass. 

 Gi innspill til eventuelle forslag om endringer i smittevernloven. 

 Gi innspill til høringer på smittevernområdet. 

 Arbeide for at Smittevernlegene blir representert i nasjonale komitéer og arbeidsgrupper på 
smittevernområdet. 

 Gå i dialog med Folkehelseinstituttet, som statens smitteverninstitutt, om hvordan instituttet 
kan imøtekomme våre behov for veiledere, innhold på og utforming av nettsidene, data fra 
overvåkingen i smittevernet (MSIS, SYSVAK…) og programmet for Smitteverndagene og 
Vaksinasjonsdagene. 

 Gi eventuelle andre innspill. 
 
4. Vurdere forskning på kommunalt smittevern. Styret skal: 

 Vurdere mulighetene for forskning på det kommunale smittevernet, for eksempel i 
samarbeid med et universitet. 

 
5. Andre oppgaver. Styret skal: 

 Etter egen vurdering ta opp andre saker innenfor Smittevernlegenes formål 


