Smittevernlegene

Arbeidsprogram for Smittevernlegene
for perioden juni 2018 – juni 2019
Vedtatt på årsmøtet 11.6.2018
Årsmøtet ber styret arbeide med følgende saker i neste 12-månedersperiode og rapportere til neste
årsmøte:
1. Gjøre Smittevernlegene til et kjent og levende nettverk
Styret skal:
 Ha særlig oppmerksomhet på behovet for støtte til smittevernleger i små kommuner.
 Bidra til gruppa Smittevern på Yammer-siden «Samfunnsmedisin for helsesjefer og
kommuneoverleger i Norge» og oppfordre medlemmer til å delta på denne siden.
 Lage en mal for kommunal smittevernplan.
 Samle inn og publisere på nettsidene eksempler på kommunale smittevernplaner,
tuberkulosekontrollplaner, pandemiplaner og liknende for nettsidene.
 Lage en mal for stillingsbeskrivelse for kommunal smittevernlege.
 Arrangere et dagskurs med tellende kurstimer for kommunale smittevernleger i samarbeid
med Norsam, gjerne et oppstartkurs for kommuneleger som er nye i rollen som
smittevernlege.
 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.
2. Påvirke det norske smittevernet
Styret skal:
 Følge Helse- og omsorgsdepartementets påbegynte arbeid med å revidere smittevernloven
tett og gi innspill og høringsuttalelser.
 Arbeide for at Smittevernlegene blir representert i nasjonale komitéer og arbeidsgrupper på
smittevernområdet.
 Gi innspill til høringer på smittevernområdet.
 Arbeide for at smittevern som tema blir ivaretatt i spesialistutdanning i samfunnsmedisin,
allmennmedisin og andre relevante spesialiteter.
 Fortsette dialog med Folkehelseinstituttet, gjerne i et eget møte med instituttets ledelse, om
hvordan instituttet kan imøtekomme våre behov for veiledere, innhold på og utforming av
nettsidene, data fra overvåkingen i smittevernet (MSIS, SYSVAK…), datasystemer for
utbruddshåndtering og programmet for Smitteverndagene og Vaksinasjonsdagene.
 Bidra til arbeidet mot antimikrobiell resistens, herunder med kommunikasjon med publikum
og til riktig bruk av antibiotika i sykehjem og legevakter.
 Gi eventuelle andre innspill.
3. Vurdere forskning på kommunalt smittevern
Styret skal:
 Vurdere mulighetene for forskning på det kommunale smittevernet, for eksempel i
samarbeid med et universitet.
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Vurdere muligheten for å samle en fokusgruppe av smittevernleger for å kartlegge erfaringer
og behov.

4. Andre oppgaver
Styret skal:
 Etter egen vurdering ta opp andre saker innenfor Smittevernlegenes formål.
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