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Protokoll fra årsmøtet i 
Smittevernlegene 4.4.2016 
 
Årsmøte for Smittevernlegene – nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger ble avholdt på 
Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo, 4.4.2016 klokken 18.00 – 19.00 med 17 medlemmer til stede. 
 

Sak 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av ordstyrer og 

valg av to medlemmer til å signere protokollen.  

Preben Aavitsland ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Dagfinn 
Haarr ble enstemmig valgt til ordstyrer og referent. Vegard Vige og Hans Petter Torvik ble enstemmig 
valgt til å signere protokollen. 

Sak 2. Årsmelding  

Styrets årsmelding ble enstemmig vedtatt slik: 
 

Årsmeldingen følger overskriftene i arbeidsprogrammet vedtatt i stiftelsesmøtet: 
 
1. Etablere Smittevernlegene 
Styret har konstituert seg og hatt hyppig kontakt per e-post pluss ett formelt styremøte. 
Smittevernlegene er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 915 377 
009. 
 
Et medlemsregister og en bankkonto er opprettet. Det har foreløpig ikke lyktes å finne annen 
finansiering enn medlemskontingenten. Nettsiden www.smittevernlegene.no, e-postadressen 
post@smittevernlegene.no og Twitterkontoen www.twitter.com/smittevernlegen er opprettet. 
 
2. Gjøre Smittevernlegene kjent 
Styret har hatt møter med Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet, KS og 
Folkehelseforeningen. I tillegg har vi gjort Smittevernlegene kjent hos statlige etater gjennom 
høringsuttalelser og brev, se nedenfor. 
 
Styret har sendt brev til landets kommuneoverleger sendt. Det har vært notiser i Kompass, Dages 
medisin og Helserådet samt innlegg på diverse konferanser og kurs. Videre har det vært enkelte 
nyhetsoppslag. 
 
3. Gjøre Smittevernlegene til et levende nettverk 
Smittevernlegene var medarrangør av Smittevernbolken på FHIs og Helsedirs nasjonale 
fagkonferanse om helsetjenester for asylsøkere 16.12.2015 og medarrrangør med  
FHI av miniseminar om vaksinasjon under Arendalsuka 17.8.2015. 
 
Styret har ennå ikke startet en e-postdiskusjonsliste. Ett nyhetsbrev er sendt. Medlemmene er blitt 
oppfordret til å dele på nettsidene eksempler på kommunale smittevernplaner, 
tuberkulosekontrollplaner, pandemiplaner og liknende for nettsidene, men det har så langt vært 
liten respons. 
 

http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2015/06/Arbeidsprogram-for-Smittevernlegene-2015-04-20.pdf
http://www.smittevernlegene.no/
mailto:post@smittevernlegene.no
http://www.twitter.com/smittevernlegen
http://www.smittevernlegene.no/?page_id=325
http://www.smittevernlegene.no/?page_id=325
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4. Påvirke det norske smittevernet 
Styret har lagt mye arbeid i dette punktet, særlig med temaet smittevern blant asylsøkere. 
 
Gjennom deltaking i FHIs prosjektgruppe for «Smittevern i kommunene» og annen dialog med FHI 
forsøker vi å påvirke utredningen. 
 
Vi har gitt følgende høringsuttalelser: 
- Til HOD om hepatitt B-vaksinasjon sendt, se brev 
- Til FHI om resistente bakterier og asylsøkere, se brev og brev 
- Til FHI om strategi mot virushepatitter, se brev 
- Til FHI om planveileder for massevaksinasjon, se brev 
 
Vi har gitt følgende innspill: 
- Til FHI om influensavaksinering i store asylmottak, se brev. 
- Til FHI om smittevern og asylsøkere, se brev og brev. 
- Til FHI om HPV-opphentingsvaksinasjon, se brev. 
- Til Prioriteringsrådet om screening av asylsøkere, se brev. 
 
Vi har deltatt i følgende utvalg og møter: 
- FHIs møte om handlingsplan mot antibiotikaresistens. 
- Pandemi- og epidemikomitéen 
- Prosjektgruppa for «Smittevern i kommunene». 
- FHIs møte om HPV-opphentingsvaksinasjon. 
- Helsedirs arbeid om veileder i pandemiplanlegging. 
 
Dialog med FHI om deres bidrag til å imøtekomme våre behov startet med et møte med FHI 
9.10.2015 og har fortsatt i formelle og uformelle sammenhenger. Vi har bidratt til programarbeidet 
for Smitteverndagene 2016. 
 
5. Vurdere forskning på kommunalt smittevern 
Dette arbeidet er ikke begynt. 
 
6. Andre oppgaver 
Det har ikke vært nødvendig å ta opp andre saker innenfor Smittevernlegenes formål. 

Sak 3. Regnskap 2015 

Regnskapet ble enstemmig godkjent slik: 
 

Inntekter Utgifter Resultat 

Post Sum Post Sum 

Kontingent 26.000    

Renter 3   

    

Total 26.003  0 26.003* 

*Innestående per 31.12.2015 på konto 3090 14 89722. 

Sak 4. Kontingent  
Kontingenten ble enstemmig satt til 500 kroner. 
 

http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2015/06/Høringsuttalelse-om-hepB-vaksinasjon-2015-05-12.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2015/10/Brev-om-multiresistente-bakterier-2015-10-23.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2015/11/Brev-om-multiresistente-bakterier-2015-11-13.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2015/11/Brev-om-nasjonal-strategi-mot-virale-hepatitter-2015-11-10.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2015/11/Høringsuttalelse-om-plan-for-massevaksinasjon-2015-11-13.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2015/11/Brev-til-FHI-om-influensavaksinering-2015-11-27.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2015/11/Brev-til-FHI-om-asylsøkere-og-smittsomme-sykdommer-2015-11-27.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2015/12/Brev-til-FHI-om-asylsøkere-og-smittsomme-sykdommer-2015-12-09.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2016/01/Brev-til-FHI-om-HPV-vaksinasjon-2016-01-12.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2016/01/Brev-til-Prioriteringsrådet-om-screening-av-asylsøkere-for-smittsomme-sykdommer-2016-1-27.pdf
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Sak 5. Budsjett 2016 

Budsjettet ble enstemmig godkjent slik: 
 

Inntekter Utgifter Resultat 

Post Sum Post Sum 

Overført 26.003 Nettside og andre IT-utgifter 20.000  

Kontingent 32.000 Reiseutgifter 8.003 

    

Total 58.003  28.003 30.000 

Sak 6. Valg av leder 

Preben Aavitsland ble enstemmig gjenvalgt. 

Sak 7. Valg av valgkomité 

Johan Unhammar og Eli Sagvik ble enstemmig gjenvalgt. 

Sak 8. Om prosjektet «Smittevern i kommunene»  

Preben Aavitsland orienterte. Årsmøtet vedtok: 
 

Årsmøtet ber styret fortsette arbeidet for å påvirke utredningen «Smittevern i kommunene» etter 
hovedlinjene presentert for årsmøtet. Videre ber årsmøtet styret vurdere å lage et eget innspill til 
Helse- og omsorgsdepartementet om saken for å få fremmet Smittevernlegenes syn samlet. Utkast til 
et slikt innspill bes sendt til medlemmene for kommentarer. Styret vurderer kommentarene og 
ferdigstiller innspillet. 

Sak 9. Arbeidsprogram  

Årsmøtet vedtok følgende arbeidsprogram for perioden mai 2016 – april 2017: 
 

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 
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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 

Sak 10. Avslutning 

Gjenvalgt leder, Preben Aavitsland, takket for tilliten og så fram til å arbeide sammen med styret 
etter føringene i vedtekter og arbeidsprogram. 
 
 
 
 
 
 
Rett protokoll bevitnes 
 
 
 
 
Vegard Vige      Hans Petter Torvik 


