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Smittevernlegene 

Forventninger i kommunene til 
FHI innen smittevernet 

Smitteverndagene, 4.4.2015 

Preben Aavitsland 

Smittevernlegene 

Mandat i smittevernloven 

Kommunene: §§ 7-1, 7-2 

• Ha løpende oversikt 

 

 

• Gi råd og informasjon 

• Lage smittevernplan 

 

• Gjennomføre 
smitteverntiltak 

 

Folkehelseinstituttet: § 7-9 

• Overvåke 

• Utføre helseanalyser 

• Drive forskning 

• Gi bistand, råd, 
veiledning og 
informasjon 

• Sikre vaksineforsyning 
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Smittevernlegene 

Overvåking 

Smittevernlegene 

Informasjonsflyten i dag 

Legene 
 

Sykehjemmene 
Helsestasjonene 

Lab’ene 
 

Folkehelseinstituttet 

Kommunelegen 
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Smittevernlegene 

Data på kommunenivå i dag 

Kilde Aggregerte, 
regelmessige 
rapporter 

Annet som 
leveres 
automatisk 

Annet som kan hentes 
ut 

Varsling Nei Ja Nei 

MSIS Ja, årlig (Meldingskopier) Ja, msis.no og søke data 

NOIS Ja, halvårlig Nei Ja, søke datautlevering 

SYSVAK Ja, årlig Nei Ja, søke datautlevering 

NORM/RAVN Nei Nei Ja, søke datautlevering 

NorPD Nei Nei Ja, søke datautlevering 

Sykdomspulsen Nei Nei Nei 

Smittevernlegene 

1. Varsling er alltid viktig 

• Grunnlag for kommuneoverlegens løpende 
oversikt og raske håndtering 

• Bruk telefonen! 

• Fastleger, sykehusleger, lab-leger, helsesøstre, 
Mattilsynet, Folkehelseinstituttet må ringe 
kommuneoverlegen når det skjer noe uvanlig 
– Utbrudd 

– Enkelttilfeller av visse sykdommer 
• Føy til lungetuberkulose, hepatitt A og tyfoidfeber på lista! 
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Smittevernlegene 

2. Raske rapporter 

• Grunnlag for kommuneoverlegens løpende 
oversikt 

• Ukentlig lenke eller mulighet for å generere 
nårsomhelst: 
– Liste (med personid.) over siste ukes nye MSIS-tilfeller 

(ersatter meldingskopi) 
– Graf/tabell over siste ukes konsultasjoner for 

influensa, gastroenteritter mv fra Sykdomspulsen 
– Graf/tabell over siste ukes undersøkte prøver og 

påvisninger fra lokal lab 
– Varslingsfunksjon ved uvanlig opphopning 

Smittevernlegene 

3. Årsrapporter og nettspørring 

• Grunnlag for kommuneoverlegens oversikt 
over helsetilstanden og planlegging 

• MSIS, SYSVAK, NorPD, NORM/RAVN og Dår 

• Detaljert rapport på kommunenivå 

• Verktøy for å spørre databasene for egen 
kommune 

• (Alle IGRA-positive i MSIS) 
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Smittevernlegene 

Forskning og 
kunnskapsoppsummering 

Smittevernlegene 

Relevans og samarbeid 

• Velg temaer som er relevante for oss, f.eks.: 
– årsaker til vaksinenøling 

– epidemiologi ved tuberkulose 

– effekt av tiltak mot norovirussykdomsutbrudd 

– effekt av tiltak mot influensa 

– effekt og bivirkninger av tiltak mot MRSA 

• Samarbeid med kommunene om 
forskningsprosjekter 

 



2016-04-04 

Smittevernlegene 6 

Smittevernlegene 

Rådgivning 

Smittevernlegene 

Hva? 

• Enkeltsaker som ikke dekkes av veiledere / 
fhi.no 

 

• Tuberkulose, MRSA, sykehjemshygiene 

• Utbrudd 

• Vaksinasjon 

• Smittevernplanlegging og -organisering 



2016-04-04 

Smittevernlegene 7 

Smittevernlegene 

Hvem? 

• Folkehelseinstituttet med Smittevernvakta 

 

• Andre kommunale smittevernleger 

• Tuberkulosekoordinator 

• Mattilsynet 

• Sykehusspesialistene 

 

Smittevernlegene 

Hvordan? 

• Telefon (ett nummer rett til ekspertisen) 

• Gode nettsider, med abonnementsfunksjon 

• Kurs med strømming 

• System for krisemeldinger til oss 
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Smittevernlegene 

Forventningen om råd og tjenester 

• Enkel tilgang 24/7 per telefon for gode råd i 
enkeltsaker 

• Forbedre veilederne på fhi.no: 

– Smittevernboka og Vaksinasjonsboka er kjernen! Alt inn i 
dem! 

– Unngå overlapping og gjentagelser mellom veiledere 

– Korte veiledere med maler for brev, flytskjema mv 

• Kom ut og hjelp oss ved større hendelser 

• Lag system for krisemeldinger til oss 

• Lag aktuelle kurs, gjerne med oss, og med strømming 

Smittevernlegene 

Avslutning 
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Smittevernlegene 

Stor tillit. Mye bra, bedring mulig 

• Overvåking for min kommune 
– Ukeoppsummering fra MSIS, Sykdomspulsen og lokale 

lab 

– Årsrapport og spørring i helseregistrene 

• Rådgivning 
– Smittevernvakta 

– Forbedret fhi.no 

• Forskning og kunnskapsoppsummering 
– Relevans for kommunene 

Smittevernlegene 

Tre overordnete råd til FHI 

1. Forstå situasjonen i kommunene 
• Våre arbeidsforhold, vår nærhet, vårt nettverk og 

vår kjennskap til lokale forhold 

2. Søk samarbeid med oss som prioriterte og 
likeverdige partnere 
• Det er i kommunenen smittevernet skjer! 

3. Ikke lag forvirrende arbeidsdeling mellom 
statlige etater 
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Smittevernlegene 

Smittevernlegene 

Årsmøte for Smittevernlegene 

• I dette rommet klokka 18.00 i dag 

• Medlemmer er velkomne 

• Mulighet for innmelding på stedet 


