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1. INNLEDNING

1.2.  Målsetting 
Smittevernarbeidet har som målsetting å sikre befolkningen 
vern mot smittsomme sykdommer gjennom forebyggende 
tiltak og å motvirke smitteoverføring i befolkningen når 
sykdom har oppstått. 

Planen skal beskrive de tiltak og tjenester kommunen har 
for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de 
blir overført, både i det daglige rutinearbeid og i beredskaps-
situasjoner. Planen skal sikre at smittevernlovens krav til 
kommunen oppfylles, og at kommunen har en god samord-
ning av tiltak og ressurser.

1.3.  Oversikt over relevant lovverk
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (1994) 
(smittevernloven) er basis for smittevernarbeidet i kom-
munen. Loven gir klare oppgaver til helsepersonell, kommu-
nelege med særskilt ansvar for smittevern, kommunestyre 
og andre offentlige etater. Det forutsettes at alle aktører i 
smittevernarbeidet har kjennskap til loven og forskrifter 
hjemlet i denne. 
Relevante bestemmelser i smittevernloven:
 
§ 3-1 Undersøkelse av befolkningen
§ 3-8 Vaksinasjon av befolkningen
§ 3-9 Forskrifter om undersøkelser og vaksiner
§ 4-1 Møteforbud, stenging, isolering, sanering og skade  
 dyrbekjempelse
§ 4-3 Karantenebestemmelser
§ 4-8 Massemedia – informasjon
§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring,   
 følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak

§ 4-10 Bistand for andre myndigheter
§ 5-8 Hastevedtak (tvungen undersøkelse)
§ 7-1 Kommuneoverlegens oppgaver
§ 7-11 Forskrifter om organisering og samarbeid m.m.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
(helse- og omsorgstjenesteloven) gir generelle føringer for 
kommunens helsetjeneste. Lov om folkehelsearbeid (2017) 
kapitel 3 omhandler miljørettet helsevern og setter krav til 
kommunen om årvåkenhet overfor forhold som kan innvirke 
på helsen, deriblant forhold som kan øke risiko for smit-
teoverføring. En rekke forskrifter, som har betydning for å 
forebygge overføring av smittsomme sykdommer gjennom 
bl.a. drikkevann, kloakk og avfallsbehandling, er hjemlet i 
kommunehelseloven.

Lov om matproduksjon og mattrygghet m.v. (2003) (matlo-
ven) - danner den rettslige basis for et omfattende regelverk 
om bl.a. smitteforebyggende tiltak knyttet til produksjon og 
frambud av næringsmidler. Under loven sorterer bl.a. For-
skrift om vannforsyning og drikkevann (2001), også hjemlet i 
kommunehelsetjenesteloven og helseberedskapsloven.

Lov om helsemessig og sosial beredskap (2000) (helsebered-
skapsloven) - hjemler nødvendige tiltak i forhold til befolk-
ningshygiene og helsetjeneste i en beredskapssituasjon. En 
av disse er Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influen-
sa, revidert utgave fastsatt av Helsedepartementet 2006.

Lov om vern mot forurensning og om avfall (1981) (foru-
rensningsloven) - Teknisk sektor er delegert myndighet etter 
§ 35, siste ledd, og § 37 i forhold til avfall i samband med 

1.1.  Forord
Kampen mot smittsomme sykdommer har stått sentralt i norsk helsetjeneste siden landet fikk den 
første offentlige legen i 1603. Smittevernet fikk sin lovmessige og administrative forankring i Sunn-
hetsloven i 1860. Dagens smittevernarbeid er forankret i Smittevernloven fra 1994.

Smittevernloven har som virkemiddel at alle kommuner skal utarbeide en smittevernplan basert på 
lokale forhold. Det er tillagt kommuneoverlegen med ansvar for smittevern å lage en plan. Planen 
skal være en del av kommunens planverk.

I denne planen gir vi en oversikt over ulike emner og områder for å illustrere at det er mange av 
daglige gjøremål i kommunen som har innflytelse på smittevern. For helsepersonell, som lege og 
helsesøster, forutsetter vi at de har andre kilder til spesifikk kunnskap innen fagområdet. Vi henviser 
i noen grad til relevante lover, forskrifter og rundskriv fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt i teksten i de 
ulike avsnitt. Vi forutsetter at dette og annen relevant informasjon er tilgjengelig og kjent for sentrale 
aktører i smittevernarbeidet. Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
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utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder mv., inkludert myn-
dighet til å begjære påtale etter § 79, siste ledd. 

1.4.  Definisjoner
Smittsom sykdom: Sykdom eller smittebærertilstand som 
er forårsaket av en mikroorganisme (smittestoff) eller del av 
en slik mikroorganisme eller av en parasitt som kan overføres 
blant mennesker. Som smittsom sykdom regnes også sykdom 
som er forårsaket av gift (toksin) fra mikroorganismer. 

Allmennfarlig smittsom sykdom: Sykdom som er særlig 
smittsom, eller som kan opptre hyppig, har høy dødelighet 
eller kan gi alvorlige eller varige skader. Det er sykdom som 
vanligvis fører til langvarig behandling, eventuelt sykehusinn-
leggelse, langvarig sykefravær eller rekonvalesens.  Sykdom-
men kan få så stor utbredelse at den blir en vesentlig belast-
ning for folkehelsen eller utgjør en særlig belastning fordi 
det ikke fins effektive forebyggende tiltak eller helbredende 
behandling for den. 

Alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom: 
Utbrudd eller fare for utbrudd som krever særlig omfattende 
tiltak. Helsetilsynet kan i tvilstilfelle avgjøre når det foreligger 
et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. 

Smittevernlege bruker vi i planen som betegnelse på den 
kommunelege med stedfortreder som i kommunen er tillagt 
ansvar for smittevernarbeidet, jfr § 7-2, og som i loven omta-
les som kommuneoverlegen.

Nominativ melding om allmennfarlig smittsom sykdom er 
skriftlig melding på fastlagt skjema, der pasientens perso-
nalia framgår, fra lege til Nasjonalt folkehelseinstitutt med 
kopi til kommunens smittevernlege. For de sykdommer dette 
gjelder er meldeplikten overordnet taushetsplikten.

• 01.01.95 nr. 100 Forskrift om allmennfarlige smittsomme 
sykdommer

• 20.06.03 nr. 740 Forskrift om Meldingssystem for smitt-
somme sykdommer (MSIS) 

• 13.02.09 nr. 205 Forskrift om tuberkulosekontroll
• Februar 2006 Nasjonal beredskapsplan for pandemisk 

influensa. Helsedepartementet

1.5.  Kommunale oppgaver
En rekke ordinære kommunale arbeidsoppgaver er ledd i den 
generelle smittevernberedskap, som helseopplysning, vaksi-
nasjon, diagnostikk og behandling av smittsomme sykdom-
mer, organisering av drikkevannsforsyning, renovasjon og 
næringsmiddelkontroll. Kommunale organer er også tillagt 
særskilt myndighet etter Smittevernloven ved utbrudd av 
smittsom sykdom. Dette er nærmere angitt senere i planen.

1.6.  Økonomi
Smittevernarbeidet dekkes normalt innen ordinær kommu-
nal drift, og ved refusjon fra HELFO til fastleger. Personer 
som har allmennfarlig smittsom sykdom skal ha nødvendig 
helsehjelp uten begrensinger av eventuell svak kommunal 
økonomi, og får gratis legehjelp og behandling jfr. forskrifter 

om legehjelp m.m.

• FOR-2015-06-26-796 Forskrift om stønad til dekning av 
utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

• 28.06.07 nr. 814 Forskrift om stønad til dekning av utgif-
ter til viktige legemidler mv.

• 01.01.95 nr. 100 Forskrift om allmennfarlige smittsom-
me sykdommer

• 19.12.07 nr. 1761 Forskrift om godtgjørelse av utgifter til 
helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinsti-
tusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstil-
skudd fra regionale helseforetak

1.7.  Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Folkehelseinstituttet gir veiledning i smittevernarbeidet. 
Område for smittevern, miljø og helse gir råd om smittefore-
bygging og smittebekjempelse. Avdeling for vaksiner gir råd 
om vaksinering.

1.8.  Helsetilsynet i Vestfold
I smittevernsammenheng har Helsetilsynet i Vestfold (fylkes-
legen) til oppgave å påse at kommunene har tilfredsstillende 
smittevernplan og at helsetjenestens internkontrollsystem 
ivaretar gjeldende myndighetskrav i Smittevernloven og 
tilhørende forskrifter. Helsetilsynet har en viktig rolle som ko-
ordinator for statlige myndigheter. Dette er spesielt viktig ved 
beredskapssituasjoner. Ved utbrudd av alvorlige epidemier 
og/eller naturkatastrofer vil Helsetilsynet være viktig sam-
arbeidspartner. Saker som fremmes av kommuneoverlege/ 
smittevernlege til smittevernnemnden sendes via Helsetilsy-
net i Vestfold.

1.9.  Tvangsbestemmelse i smittevern-
loven / Smittevernnemden
Smittevernloven legger til grunn at behandling mot smitt-
somme sykdommer så langt mulig er frivillige. Det er likevel 
åpnet for bruk av tvang i to situasjoner:

Tvungen undersøkelse når det er grunn til mistanke om at en 
person har allmennfarlig smittsom sykdom som han ikke vil 
la seg undersøke for. 

Tvungen behandling når en person har allmennfarlig smitt-
som sykdom og frivillige tiltak er bitt forsøkt. 

Dersom pasienten ikke vil la seg undersøke eller behandle 
for allmennfarlig smittsom sykdom, må kommunelege/smit-
tevernlege fremme sak for smittevernnemda før eventuell 
isolering og behandling kan gjennomføres. Slike saker skal 
sendes gjennom Fylkesmannen til smittevernnemda. Det er 
kun en smittevernnemd i Norge, og denne ligger hos Fylkes-
mannen i Oslo.

• FOR-2015-06-26-796 Forskrift om stønad til dekning av 
utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

• 05.08.94 nr. 55 Lov om vern mot smittsomme sykdom-
mer, kapittel 5

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-01-01-100?q=allmennfarlige+smittsomme+sykdommer
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-01-01-100?q=allmennfarlige+smittsomme+sykdommer
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-740
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-740
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205?q=MSIS+og+tuberkulose
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/pla/2006/0001/ddd/pdfv/273635-beredskapsplan_pandemi.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/pla/2006/0001/ddd/pdfv/273635-beredskapsplan_pandemi.pdf
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-796
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-796
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-01-01-100?q=allmennfarlige
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-01-01-100?q=allmennfarlige
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-19-1761
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-19-1761
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-19-1761
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-19-1761
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-796
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-796
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
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2. LOKALE FORHOLD
2.1 Demografiske forhold
Innbyggertallet i Færder kommune per 2. kvartal  2018 var 26 
803 innbyggere (kilde: SSB). 

Færder kommune har i hovedsak drikkevann fra Vestfold In-
terkommunale Vannverk, det er få private drikkevannskilder. 
Nærmeste sykehus er Sykehuset i Vestfold HF (SiV) – Tøns-
berg. Ved SiV er det egen smittevernlege for Vestfold fylke 
med ansvaret for smittevernets annenlinjetjeneste.  

Færder kommune bosetter flyktninger og har innvandring. 
Deres bakgrunn er svært forskjellig. De kommer fra til dels 
ustabile land med svært variert vektlegging av forebyggen-
de helsearbeid og vaksinasjonsprogrammer. Det kan være 
vanskelig å kartlegge vaksinasjonsstatus og planlegge videre 
vaksinasjon. Tuberkulose, HIV/AIDS og resistente bakterier 
er viktige innsatsområder. Testing, diagnostisering og videre 
vaksinering er systematisert i samarbeid med SiV, HF Tøns-
berg og Folkehelseinstituttet.

Færder har migrasjonshelsetilbud ved Smidsrød legesenter.

2.2 Organisasjonskart
Helse- og omsorgssektoren er organisert med egne virksom-
heter og er ledet av en kommunaldirektør. Smittevernlegen/
kommuneoverlegen er organisasjonsmessig plassert i stabs-
funksjon til kommunaldirektøren helse og omsorg, og har 
et selvstendig ansvar for utarbeidelse av en smittevernplan.  
Planen skal spres til alle aktuelle instanser i kommunen. 

KOMMUNEDIREKTØR

Toril Eeg
STAB 
KOMMUNEDIREKTØR
Kommuneadvokat
Næring
Beredskap/internrevisjon
Utviklingsprosjekter

Toril Eeg

Tjenestekontor
Boligtildeling
Friskliv
Leger
Hjemmetjeneste
Rus/psykiatri
Miljøarbeid
Institusjoner
Administrasjon

HELSE

Anita Archer

Skole
Barnehage
PPT
Voksenopplæring
Barnevern
Helsestasjon
Fritid Færder
RMU
Administrasjon

Kommuneplan
Område- og detaljregulering
Byggesak
Geodata
Landbruk, skogbruk og 
viltforvaltning
Klima, natur og miljø
Vann, avløp, renovasjon (VAR)
Utedri�
Havnedri�
Eiendomsforvaltning

NAV
Flyktning- og integreringsteam
Kultur 
Kulturhus
Service og kommunikasjon
Dokumentsenter
Politisk sekretariat
Innkjøp
Folkehelse
Østre Bolæren
Administrasjon

HR

Harald Rygh

ADMINISTRATIV ORGANISERING
Administrativ organisering av Færder kommune

ØKONOMI

Kristian Lægreid

OPPVEKST

Hilde Schjerven 

TEKNIKK
OG MILJØ

ADMINISTRASJON,
KULTUR OG LEVEKÅR

Laila RognaldsenVirksomhetsdir. (utlyses)

2.3  Helseopplysning
Helseopplysning er en del av kommunehelsetjenestens 
arbeid. Smittevernlegen og helsestasjonen har dette ansvar 
overfor barn og skoleungdom. Det gis råd og veiledning til 
skoler og barnehager om smittespredning ved infeksjonssyk-
dommer. Det gis generell informasjon til skoleungdom om 
seksuelt overførbar sykdom og målrettet informasjon om 
andre infeksjonssykdommer der dette er nødvendig. 

Fastlegene driver helseopplysning i forhold til egne pasienter. 
Det informeres om smittefare og virkemidler for å forebygge 
smitte. En viktig oppgave i helseopplysningen fremover blir 
å motivere til fornuftig antibiotikabruk for å hindre videre 
utvikling av antibiotika resistens. Bekymringen er særlig 
knyttet til resistente tuberkelbasiller og meticillin resistente 
gule stafylokokker.

Ved utbrudd av alvorlig sykdom, som for eksempel hjer-
nehinnebetennelse, er det viktig med rask informasjon og 
helseopplysning til en rekke involverte parter. Smittevern-
legen er ansvarlig for denne informasjonsvirksomheten. 
Etter veiledning fra smittevernlegen kan informasjon også 
formidles av annet helsepersonell. Sentraladministrasjonen 
involveres når det er nødvendig.
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3. OVERSIKT OVER 
PERSONELL OG
MATERIELL I SMITTE-
VERNARBEIDET
3.1 Smittevernlege
Færder kommune har, slik lovgivningen krever, en egen 
smittevernlege. Kommuneoverlegen har denne funksjonen. 
Smittevernlegen skal ha oversikt over infeksjonssykdommer 
i kommunen, og skal motta gjenpart av alle nominative 
meldinger om alvorlige infeksjonssykdommer som er opp-
daget/registrert hos innbyggerne i kommunen.  

Smittevernarbeid skal foregå i alle deler av kommunens 
helsetjenester og andre instanser som er knyttet til dette 
gjennom lover og forskrifter. I det fortløpende arbeidet med 
smittevern, skal det være samarbeid mellom smittevernle-
gen og det personell som utfører smittevernarbeidet. Ved 
behov for helsepersonell til smittevernarbeid som krever 
større ressurser enn ordinær tjeneste, skal smittevernlegen 
forelegge dette for helsepersonellets ledelse på de aktuelle 
tjenestesteder. Dette vil vanligvis være innen helsesøster-
tjenesten, men også innen andre tjenesteområder innenfor 
helse- og sosialsektoren.  

3.2 Helsesøstertjenesten
Helsesøstertjenesten er organisert i Familiens Hus. Kommu-
nejordmor er organisasjonsmessig plassert i helsestasjo-
nen. 

Helsestasjon
Målgruppen er kommende foreldre, barn i alderen 0-6 år 
samt deres foreldre. Helsestasjon for barn omfatter flere 
tiltak innen helsefremmende og forebyggende arbeid, her-
under barnevaksinasjonsprogrammet.

Skolehelsetjeneste
Skolehelsetjenesten er knyttet til hver enkelt skole (barne-, 
ungdomskoler) med helsesøstre. Skolehelsetjenesten er en 
videreføring av helsestasjonstjenesten.

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjonen har et eget tilbud til ungdom. 

3.3 Fastleger/allmennleger
Færder kommune har 22 fastleger. Det er fastlegene som har 
det daglige arbeid med diagnostikk og behandling av perso-
ner med infeksjonssykdommer. Allmennlegen/fastlegen er, 
jfr. smittevernloven, tillagt ansvar for oppfølging av smittede 
personer og skal drive smitteoppsporing.  Legene er pålagt 
å sende nominativ melding om alvorlige infeksjonssykdom-
mer til Nasjonalt folkehelseinstitutt med kopi til kommu-
nens smittevernlege.
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3.4  Hjemmebaserte tjenester/
institusjonstjenesten
I den daglige driften av tjenestene skal rutiner og prosedyrer 
legges opp slik at driften hindrer overføringer av smittsomme 
sykdommer. Ved store utbrudd av smittsom sykdom, vil per-
sonell innen disse tjenesteområdene være en viktig ressurs i 
prøvetaking, vaksinasjon og behandling. Smittefarlig avfalls-
stoff hentes av godkjent firma i henhold til rammeavtale (for 
å sikre forsvarlig destruksjon). Ved behandling av tuberkulose 
er det som regel hjemmebasert tjeneste som har ansvar for 
gjennomføring av behandlingsregimet (DOT - regimet). 

Institusjonstjenesten er pålagt å utarbeide et infeksjonskon-
trollprogram, jfr. forskrift om smittevern i helseinstitusjoner 
-sykehusinfeksjoner § 2- 1. Infeksjonskontrollprogrammet 
skal være et styringsdokument som beskriver systematisk 
tiltakene som er nødvendig for å forebygge og motvirke at 
infeksjoner oppstår i institusjonen, og for håndtering og opp-
følging av utbrudd av slike infeksjoner. Programmet skal også 
omfatte forebygging av smitte hos personalet. Infeksjonskon-
trollprogrammet skal integreres eller være som vedlegg til 
smittevernplanen, og inneholde elementer som forebygging, 
overvåking og registreringssystemer av smittsomme sykdom-
mer.

Infeksjonskontrollprogrammet skal være en del av institusjo-
nen internkontrollprogram, og skal kvalitetssikre de infek-
sjonsforebyggende tiltak.

En hygienesykepleier er ansatt ved infeksjonsavdelingen 
ved SiV - HF Tønsberg, med den funksjon å støtte smittever-
narbeidet i kommunale helseinstitusjoner og hjemmebasert 
tjeneste. Hygienesykepleier holder kurs, er behjelpelig med å 
lage infeksjonskontrollprogram og utfører prevalensundersø-
kelser i forhold til smittsomme sykdommer i institusjonene. 
Ved utbrudd av smittsomme sykdommer i institusjonene 
rykker hun ut og veileder tiltak med tanke på å stoppe smit-
tespredning.  

3.5  Teknisk etat/ forurensnings-
myndighet
Teknisk sektor er forvalter av teknisk infrastruktur og for-
valter av kommunens arealer. Sektoren saksbehandler alle 
plan og byggesaker. Kartlegging og oppmåling samt brann-
vernordninger og akutt beredskap hører også inn under 
sektorens ansvarsområde.
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Avfalls - og avløpskontroll
Avfall behandles etter vedtatt avfallsplan. I Forurensingslo-
ven gis følgende nøkkeldefinisjon på hoved avfallsgruppene:

Forbruksavfall regnes som vanlig avfall, og større gjenstan-
der som inventar og lignende, fra husholdninger, mindre 
butikker og kontorer. Det samme gjelder tilsvarende art og 
mengder fra annen virksomhet.

Produksjonsavfall regnes som avfall fra næringsvirksomhet 
og tjenesteyting som i art eller mengde skiller seg vesentlig 
fra forbruksavfall.

Spesialavfall regnes som avfall som ikke hensiktsmessig 
kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin 
størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger 
eller fare på mennesker og dyr.

Renovasjon
Renovasjonsforskrift er innført for å realisere de forpliktelser 
kommunen er pålagt ved lov, og de mål kommunen til en 
hver tid har nedfelt i avfallsplanen.

Det er innført tvungen renovasjon med kildesortering av 
forbruksavfall, også for fritids- og næringseiendommer i 
Færder.

På eiendommene sorteres avfallet i 5 fraksjoner og det er 
satt ut egen container for hver av fraksjonene, papir, matres-
ter, plast, glass og metall og restavfall. Enkelte eiendommer 
har inngått avtale med kommunen om hjemmekomposte-
ring(matrester). Innsamlingssystemet er godkjent av helse-
myndighetene.

Spesialavfall kan leveres på egne returpunkter som er eta-
blert på bensinstasjoner.

Forskrift for husholdningsavfall, Færder kommune FOR-
2018-01-31-152

Gjenvinningsstasjon
Det drives ikke sluttbehandling av avfall ved kommunens 

gjenvinningsstasjon på Lofterød.  Det etablerte innsamlings-
systemet er godkjent av helsemyndighetene.

Vann og avløp
Avløpet fra eiendommene overføres i hovedsak enten via 
slamavskiller til lokal resipient. Slammet blir tilbakeført til 
jordbruksformål, se eget avsnitt om slam.

I hovedsak forsynes eiendommene på Færder med vann fra 
VIV. Noen eiendommer har egen vannforsyning.

Avløpsnettet er både en matkilde og en effektiv transportvei 
for skadedyr. Bekjempelse av skadedyr gjøres i samar-
beid med Miljørettet helsevern. Potensiell smitterisiko fra 
avløpsnettet kan oppstå ved ledningsbrudd eller lekkasjer 
i kloakknettet. Dette er regulert i forskrift etter helselovgiv-
ning. På samme måte er det en potensiell smitterisiko ved 
ledningsbrudd på vannforsyningsnettet.

Kommuneoverlege skal umiddelbart ha melding ved over-
løp ved brudd på det kommunale ledningsnett eller annen 
kloakkforurensning.

2003-04-25, nr. 468: Forskrift om miljørettet helsevern

3.6  Helse, miljø og sikkerhet - HMS
Færder kommune har egen HMS ansvarlig ved HR avde-
lingen. 

3.7  Materiell
Nasjonalt folkehelseinstitutt, seksjon for vaksinasjon, 
leverer vaksiner til nasjonalt barnevaksinasjonsprogram, rei-
sevaksine og vaksiner til utsatte grupper. Apotekene leverer 
medisiner og vaksiner som ikke leveres av Nasjonalt folke-
helseinstitutt. Ved behov for ekstra smittevernberedskap må 
apotek raskt kobles inn for å sikre nødvendig legemiddelle-
veranser.   

Legekontorene har egne lager av laboratorieutstyr til prøve-
taking.

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2018-01-31-152
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2018-01-31-152
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486?q=Forskrift+om+milj%C3%B8rettet+helsevern
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4. SMITTEVERNARBEID I DEN DAGLIGE 
KOMMUNALE DRIFT
4.1 Helseinformasjon
Helseopplysning er en del av kommunehelsetjenestens ar-
beid. Smittevernlegen og helsestasjonen har dette ansvaret 
overfor barn og skoleungdom.

Barnets alder Vaksinasjon mot Antall stikk

6 uker Rotavirussykdom 
(gis i munnen)

-

3 mnd. Rotavirussykdom (gis i munnen), difteri, stivkrampe, 
kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B, 
pneumokokksykdom

-
2

5 mnd. Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon 
og hepatitt B, pneumokokksykdomFEKSJON OG HEPATITT 
B), PNEUMOKOKKSYKDOM

2

12 mnd. Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon 
og hepatitt B, pneumokokksykdom

2

15 mnd. Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 1

2. klasse
(7-8 år)

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon 
og hepatitt B

1

6. klasse
(11-12 år)

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 1

7. klasse
(12 – 13 år)

Humant papillomavirus (HPV), 3 doser (vaksine mot livmor-
halskreft)

1

10. klasse
(15-16 år)

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon 
og hepatitt B

1

Tuberkulose (BCG), 1 dose*

4.2  Barnevaksinasjonsprogrammet
Helsestasjonen er ansvarlig for gjennomføring av det 
anbefalte vaksinasjonsprogram for barn. Målsetting i dette 
arbeidet er 100 % vaksinasjonsdekning, og i vår kommune 
ligger en opp mot dette, med en dekning på 95-99 %. 
Anbefalt vaksinasjonsprogram nå er: 

*For barn i definerte risikogrupper

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-rotavirussykdom/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-rotavirussykdom/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-hib-infeksjon-og-hepat/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-hib-infeksjon-og-hepat/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-pneumokokksykdom/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-hib-infeksjon-og-hepat/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-hib-infeksjon-og-hepat/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-pneumokokksykdom/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-hib-infeksjon-og-hepat/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-hib-infeksjon-og-hepat/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-pneumokokksykdom/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-meslinger-kusma-og-rode-hunder-mmr-vaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-hib-infeksjon-og-hepat/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-hib-infeksjon-og-hepat/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-meslinger-kusma-og-rode-hunder-mmr-vaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-hib-infeksjon-og-hepat/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-hib-infeksjon-og-hepat/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-tuberkulose-bcg/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/
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4. SMITTEVERNARBEID I DEN DAGLIGE 
KOMMUNALE DRIFT

4.3 Annen anbefalt vaksinasjon
Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med kroniske 
hjerte/lunge sykdommer og personer over 65 år bør tilbys 
årlig influensavaksinasjon. Vaksine til redusert pris blir til 
distribuert til hjemmebasert helsetjeneste, institusjonshelse-
tjenesten og fastlegene.

Pneumokokkvaksine tilbys på legekontorene til de samme 
grupper, og i tillegg til personer som har fjernet milt og til Hiv 
positive. Konjugert pneumokokkvaksine ble innført som en 
del av barnevaksinasjonsprogrammet 2006.

Vaksine mot TBE (Flottoverført hjernebetennelse) tilbys av 
fastlegene.

Vaksine mot hepatitt A og hepatitt B kan fås på legekontore-
ne. Ansatte i kommunen som er utsatt for smitterisiko i yrkes-
sammenheng kan få vaksine mot hepatitt B, poliomyelitt og 
difteri/stivkrampe.

I-2/2011 Endrede retningslinjer for immunisering mot hepa-
titt A og B som refunderes av Folketrygden.

Vaksine mot Tetanus (stivkrampe) skal oftest anbefales ved 
legekontakt ved urene sårskader når det er gått 10 år etter 
siste tetanusvaksinasjon.

4.4  Reisevaksinasjon
Reisende til områder med annet panorama av smittsomme 
sykdommer enn Norge kan ved å kontakte sin fastlege eller 
kommuneoverlegen få informasjon om hvor det gis veiled-
ning og vaksinasjon. Dette for å forebygge sykdom og minske 
risiko for smittsomme sykdommer.

4.5  Tuberkulosekontroll
Tiltak som per i dag utføres i dette arbeidet er:

a) Kontroll av flyktninger gjøres innen 14 dager.

b) Kontroll av andre nyankomne utenlandske borgere. Hel-
sestasjonen samarbeider med politiet, som sender melding 
om nyankomne utenlandske borgere, som skal oppholde seg 
i landet i over 3 måneder. Det blir gjort en vurdering om de 
kommer fra område med høy forekomst av tuberkulose, eller 
om det er andre særlige grunner som tilsier nærmere under-
søkelser. Dette skal gjøres snarest etter ankomst.

c) Henvisning til spesialisthelsetjenesten. Personer med 
mistanke om tuberkulose henvises til SiV HF – Tønsberg, 
lungepoliklinikken.

d) Gjennomføring av miljøundersøkelser. Ved påvist tuberku-
lose hos en person vurderes det om, og evt. i hvilket omfang, 
vedkommende sine nærmeste personkontakter skal under-
søkes. På basis av disse undersøkelser iverksettes eventuelle 
tiltak.

e) Sending av meldinger i henhold til gjeldende meldings-
pliktforskrifter.

Helsedirektoratet, i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinsti-
tutt, har besluttet at tuberkulintesting med Pirquet metode 
fra 1. juli 2004 ble erstattet med den internasjonalt anvendte 
IGRA-test. 

Ny Forskrift om tuberkulosekontroll fra 2009. Denne revide-
res ofte. Forskriften er hjemlet i smittevernloven. Det er utar-
beidet en brukervennlig veileder, ”Tuberkuloseveilederen”.
Nytt i forskrift og veileder er at målrettet undersøkelser 
intensiveres i forhold til risikopersoner eller personer som 
har vært utsatt for smitterisiko, mens den rutinemessige 
undersøkelse av friske personer ved ansettelse i barnehage, 
skole helse- og sosialtjeneste bortfaller. Derimot innføres 
det obligatorisk tuberkuloseundersøkelse av personer som 
har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i 
minst 3 måneder og som skal tiltre eller gjeninntre i stillinger 
som nevnt over.

Tuberkulosearbeidet er styrket ved at det ved hvert regionalt 
helseforetak skal ansette en tuberkulosekoordinator, som 
skal sørge for at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd. 
Tuberkulosekoordinator for Færder er ansatt ved lungeavde-
lingen, SiV - HF Tønsberg.

• 13.02.09 nr. 205 Forskrift om tuberkulosekontroll
• Tuberkuloseveilederen

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-22011-endrede-retningslinljer-for-immu/id647468/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-22011-endrede-retningslinljer-for-immu/id647468/
https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205?q=MSIS+og+tuberkulose
https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/
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4.6  Melding og varsling av 
smittsomme sykdommer
Alt helsepersonell, men særlig leger, er gitt meldings- og 
varslingsplikt ved mistanke om tilfeller av allmennfarlig 
smittsom sykdom. Det er ulike rutiner for melding og vars-
ling avhengig av sykdomstype. Med melding menes skriftlig 
melding på fastlagt skjema til Statens folkehelseinstitutt 
med kopi til kommunenes smittevernlege. Ved varsling tas 
det telefonisk eller annen omgående kontakt med Statens 
folkehelseinstitutt, fylkeslegen og kommunens smittevern-
lege. I tillegg sendes skriftlig melding. Dette gjelder i tilfelle 
av utbrudd av alvorlig smittsom sykdom, der raske og/eller 
omfattende tiltak må iverksettes for å hindre smittespred-
ning. Kan også meldes via www.vesuv.no

20.06.03 nr 740 Forskrift om Meldingssystem for smittsom-
me sykdommer (MSIS-forskriften) 

4.7  Diagnostikk og behandling
Primærlegene har som et av sine daglige gjøremål å diag-
nostisere og behandle smittsomme sykdommer. Smitte-
vernloven gir den enkelte lege i oppgave å følge opp pasi-
enter med smittsom sykdom. Pasienter med allmennfarlig 
smittsom sykdom har rett på gratis legehjelp og medisiner, 
dvs. full refusjons fra folketrygden. Ved alvorlig sykdom vil 
pasienten bli innlagt på sykehus. Sykehuslegen overtar da 
behandlende leges oppgaver etter Smittevernloven. Be-
handlende lege kan søke hjelp hos smittevernlege i dette 
arbeidet.

https://vesuv.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-740?q=msis
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-740?q=msis


15

5. INTERKOMMUNALE 
ORDNINGER MED 
ANSVARSOMRÅDER 
5.1  Miljørettet helsevern 
Re kommune er vertskommune for et interkommunalt 
samarbeid innen miljørettet helsevern mellom kommunene 
Holmestrand, Horten, Færder, Sande, Svelvik og Tønsberg.   

Miljørettet helsevernavdelingen arbeider på vegne av, og i 
samarbeid med kommuneoverlegene i deltakerkommunene. 
Dette innebærer at avdelingen ivaretar lovpålagte oppgaver 
innen miljørettet helsevern og bidrar til styrking av det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunene. 
Arbeidsoppgavene innebærer klage- og saksbehandling 
i forhold til for eksempel støy, luktproblematikk, bruk av 
slam, dyrehold og skadedyr. Avdelingen skal gi veiledning 
og informasjon til enkeltpersoner, befolkningen eller andre 
sektorer innen fagområdet, for eksempel i forhold til innekli-
ma eller radon. Avdelingen skal medvirke til at helsemessige 
hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer, blant annet 
gjennom råd og uttalelser, og ved deltagelse i plan- og sam-
arbeidsorganer. I tillegg skal avdelingen også utføre tilsyn 
eksempel i skoler og barnehager, badeanlegg, frisører og 
med hygieniske forhold på badeplasser mv.

Miljørettet helsevern er lokalisert i rådhuset på Revetal.

5.2  Slam
Kommuneoverlegen skal ha melding om spredning av slam 
på jordbruksområder. Miljørettet helsevern behandler mel-
dingen på vegne av kommuneoverlegen. I forskriften er det 
angitt grenseverdier for blant annet bakterieinnhold, virus og 
parasittegg i slam, for å begrense mulighet for overføring av 
smittestoffet. 

• 04.07.03 nr. 951 Forskrift om organisk gjødsel
• Forskrift om tømming av slamanlegg, Færder kommune

5.3  Skadedyrkontroll
Miljørettet helsevern er ansvarlig for oppgaver med hensyn til 
skadedyr. Avdelingen skal føre tilsyn med skadedyr bekjem-
per, 

og på vegne av kommuneoverlegen, utforme enkeltvedtak 
som pålegger eier/ bruker å iverksette forebyggende eller 
utryddende tiltak når forekomst av skadedyr tilsier det.

21.12.00 nr. 1406: Forskrift om skadedyrbekjempelse

5.4  Miljørettet helseverns kontroll-
funksjoner i forhold til virksomheter i 
kommunene
Miljørettet helsevern varierer sine tilsyn etter behov. Dette 
gjelder mange typer virksomheter. Kommuneoverlegen/
kommunaldirektøren er kontaktpersonen i kommunen. Det 
arrangeres jevnlig møter mellom kommunene og Miljørettet 
helsevern.

5.5  Skoler og barnehager
Skoler og barnehager skal drives slik at spredning av smitt-
somme sykdommer forebygges. De skal bruke helsesøster / 
helsestasjons- eller skolelegen / smittevernlegen, hygiene-
sykepleier ved infeksjonsavdelingen Sykehuset i Vestfold 
– Tønsberg HF eller Miljørettet helsevern som rådgivere når 
det oppstår smittsomme sykdommer der tiltak vurderes. 
Kommuneoverlegen vil da ha hovedansvar for oppfølging.

• 01.12.95 nr.928 Forskrift om miljørettet helsevern i bar-
nehager og skoler mv.

• IS-2072 Helsedirektoratet: Veileder til forskrift om miljø-
rettet helsevern i skoler og barnehager mv.

• Artikkel fra folkehelseinstituttet: Når må barnet være 
hjemme fra barnehagen? (sist endret 01.02.2015)

5.6 Bassengbad
Kommunen har driftsansvar for kommunale badeanlegg. En 
viktig målsetting ved drift av badeanlegg er å sikre desinfek-
sjon og renhold og hindre smittespredning. For å sikre og 
dokumentere driftsmessige forhold har virksomhetene plikt 
til å drive internkontroll. Miljørettet helsevern fører tilsyn 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951?q=gj%C3%B8dsel
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2018-01-31-153
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1406?q=skadedyr
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928?q=milj%C3%B8rette
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928?q=milj%C3%B8rette
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-barnehagen-Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2072.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-barnehagen-Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2072.pdf
https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
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med badeanleggene på vegne av kommuneoverlegen.

13.06.96 nr. 592 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og 
badstu mv.

5.7  Friluftsbad og offentlige 
toaletter
Miljørettet helsevern tar i badesesongen regelmessig vann-
prøver av badevann som analyseres ved laboratoriet. Avde-
lingen sender analyseresultatene til kommuneoverlegen og 
teknisk sektor. Kommuneoverlegen har ansvar for å varsle 
publikum via media, hvis normer for badevannskvalitet ikke 
er oppfylt. 

I løpet av sommeren blir det foretatt inspeksjon av offentlige 
toaletter med hensyn til drift og vedlikehold.

5.8  Frisørsalonger, hudpleie-, hull-
takings - og tatoveringsvirksomheter 
mv.
Miljørettet helsevern har ansvar for å behandle meldinger 
(frisør- og hudpleievirksomheter) og godkjenningssøkna-
der av lokaler (hulltakings- og tatoveringsvirksomheter) i 
forbindelse med nyetableringer, eierskifte, ominnredninger 
og lignende. 

Avdelingen har også ansvar for å føre tilsyn med driftsmes-
sige forhold som er av betydning for å hindre overføring av 
smittsomme sykdommer. Virksomhetene har plikt til å drive 
internkontroll. Dette innebærer at hygieniske rutiner skal 
nedfelles skriftlig.

06.05.98 nr.581 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hud-
pleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.

5.9  Helsetjenester til flyktninger
Færder kommune har egen helsetjeneste for flyktninger ved 
Smidsrød legesenter.

IS-1022/10 Veileder for helsetjenestetilbud til asylsøkere, 
flyktninger og familiegjenforente.

5.10  Interkommunal legevakt
Færder har legevaktsamarbeid med Tønsberg, Holmestrand 
og Re kommune.

Akutt syke oppsøker i stor utstrekning legevakten. Når lege-
vaktslege mistenker alvorlig smittsom sykdom, plikter han/
hun å varsle smittevernlegen i bostedskommunen. Lege-
vaktslegen behandler den aktuelle pasient, men smittevern-
legen utfører, evt. i samarbeid med fastlege og helsesøster-
tjenesten, de øvrige relevante tiltak.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592?q=bassengbad
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592?q=bassengbad
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-05-06-581
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-05-06-581
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente
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6. STATLIGE SAMAR-
BEIDSPARTNERE OG 
ANSVARSOMRÅDER
6.1 Oversikt over statlige samhand-
lingspartnere ved et smitteutbrudd

Institusjon/ avdeling Oppgaver

Sykehuset i Vestfold HF – Tønsberg
Infeksjonsavdelingen

SiV HF er primær sykehus ved innleggelse for diagnostikk og behandling 
ved smittsom sykdom samt for pasienter med alvorlige eller spesielle 
smittsomme sykdommer.

Sykehuset i Vestfold HF – Tønsberg
Infeksjonsavdelingen

Spesialist i infeksjonsmedisin, er ansatt som smittevernoverlege.

Sykehuset i Vestfold HF – Tønsberg
Lungepoliklinikken

Undersøkelse ved mistanke om tuberkulose, behandling av tuberkulose, 
koordinering og rådgivning til primærhelsetjenesten.

Nasjonalt Folkehelseinstitutt: Varslings- og meldeinstans ved alvorlige infeksjonssykdommer. Råd og 
veiledning ved utbrudd av smittsom sykdom.

Fylkeslege: Tilsyn, klagesaksbehandling etter §§ 4-2 og 5-8

Mattilsynet, Nordre Vestfold Tilsyn med produksjon og omsetning av mat.
Dyrehelsetilsyn. Zoonoser. Aviaer influensa.

Fylkesmannen: Sekretariat for smittevernnemda (jfr. §§ 7-5 til 7-7)

Politi: Avgi melding til helsemyndighetene i henhold til fremmedlov/ tuberkulo-
seforskrifter.

Toll o.a. off. myndighet: Bistå helsemyndigheter jfr smittevernlovens § 4-10 (informasjonsplikt, 
bistandsplikt).
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6.2 Hygienesykepleier ved Sykehuset 
i Vestfold HF - Tønsberg
Færder kommune har avtale med SiV HF - Tønsberg om bi-
stand innen smittevern til kommunale helseinstitusjon er og 
hjemmebasert helsetjeneste. En hygienesykepleier tilknyttet 
infeksjonsavdelingen vil utføre arbeidet.

Avtalen har i seg følgende elementer:
• Utarbeide og etablere et infeksjonskontrollprogram      

        tilpasset institusjonen
• Utarbeide bistand til registrering av infeksjoner
• Etablere en smittevernkontakt på institusjonen
• Gi tilbud om undervisning innen område smittevern
• Institusjonen får minimum 2 årlige besøk av hygiene-
  sykepleier ved SiV HF 

Avtalen vil sikre at institusjonen og hjemmetjenesten utar-
beider de pålegg som er å finne i Smittevernloven. Arbeidet 
vil bli utført i nært samarbeid med kommunens egen smitte-
vernlege.

6.3 Mattilsynet for Vestfold
Statens Mattilsyn ble opprettet 1. januar 2004. Mattilsynet 
for Vestfold, lokalisert på Klinstadmoen ved Fokserød i 
Sandefjord. Distriktskontoret kan nås ved å ringe 06040, som 
er Mattilsynets felles telefonnummer for hele landet. I tillegg 
til distriktskontorene er det et regionskontor i Bø i Telemark. 
Telefon 22 40 00 00. Mattilsynet har overtatt oppgavene til 
de kommunale (og interkommunale) næringsmiddeltilsyn, 
Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Fiskeridi-
rektoratets sjømattilsyn.

Mattilsyn
Mattilsynet har tilsyn med virksomheter som produserer, 
lagrer og frembyr næringsmidler, som kjøttproduksjonsbe-
drifter, matvarebutikker, kafeer og andre serveringssteder. 
Ved mistanke om mulig utbrudd av matbåren sykdom har 
Mattilsynet varslingsplikt til kommuneoverlegen og Folke-
helseinstituttet. Kommuneoverlegen og Mattilsynet samar-
beider ved oppklaring av mulig matbåren sykdom.

Drikkevannskontroll
Drikkevann er en potensiell smittespreder, og det er årlig 
sykdomsutbrudd ulike steder i Norge som kan tilbakeføres 
til forurenset drikkevann. Der en drikkevannskilde forsy-
ner mange personer kan sviktende hygieniske barrierer og 
spredning av smittestoffer i drikkevann få svært alvorlige 
konsekvenser.

For å beskytte befolkningen mot smittespredning via drikke-
vannet er det satt strenge krav til drikkevannskilder og drik-
kevannskvalitet i egen forskrift (Drikkevannsforskriften). Det 
er krav om godkjenning etter forskriftene hvis vannverket 
forsyner mer enn 50 personer, 20 husstander eller nærings-
middelvirksomhet, helseinstitusjon eller skole/barnehage. 

Kommunen gir godkjenning til vannforsyningssystemer som 
forsyner minst 20 husstander/hytter eller minst 50 perso-
ner, helseinstitusjoner eller skoler/barnehager. Mattilsynet 
gir godkjenning til vannforsyningssystemer som forsyner 
næringsmiddelvirksomheter. Fylkesmannen/helsedepar-
tementet gir godkjenning til vannforsyningssystemer som 
berører flere kommuner/fylker. Før godkjenning skal det 
innhentes uttalelse fra det kommunale næringsmiddeltilsyn 
og medisinsk faglig rådgiver.

Mattilsynet har tilsynsansvar med vannverkene. Virksomhe-
tene har plikt til å drive internkontroll.  

Vannverkseier har plikt til å varsle tilsynsmyndighetene, dvs. 
kommunelege og næringsmiddeltilsyn, ved overskridelse av 
grenseverdiene satt i Vannforskriftenes vedlegg.

Færder kommune mottar i hovedsak vann fra Vestfold Inter-
kommunale Vannverk. I tillegg er det flere private vannforsy-
ningsanlegg. 

FOR-2016-12-22 -1868: Forskrift om vannforsyning og drik-
kevann (Drikkevannsforskriften).
 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-12-22-1868
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-12-22-1868
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7. SMITTEVERN I 
EN BEREDSKAPS-
SITUASJON
7.1  Generelle prinsipper
Smittevernlegen er tillagt oppgaver og leder smittevernarbei-
det i kommunen i henhold til Smittevernlov med forskrifter. 
Hvis ikke smittevernlegen eller stedfortreder er tilgjengelig, 
utpeker kommuneoverlegen/rådmannen en lege til å ta an-
svar for å starte smittevernarbeidet i henhold til smittevern-
plan og faglige retningslinjer. 

Smittevernarbeidet kan kreve drastiske tiltak, som loven gir mu-
lighet til, men dette er sjelden nødvendig. Smittevernlegen må i 
tilfelle forberede sak til politisk organ eller fatte hastevedtak med 
hjemmel i smittevernloven. Myndighetsdeling i kommunen til å 
fatte vedtak om bruk av særlig virkemidler i smittevernarbeidet er 
listet opp med henvisninger til § i smittevernloven:

  KOMMUNESTYRET

§ 4-1 første ledd Vedta div. smitteverntiltak: møteforbud, stenging av virksomhet, isolering, 
desinfeksjon m.m.

§ 4-1 femte ledd Bruke og skade andres eiendom, jfr. 1. ledd

§ 4-6 første ledd Vedta forholdsregler ved gravferd

§ 4-9 første ledd Pålegge helsepersonell å ta opplæring

§ 4-9 andre ledd Pålegge deltakelse i smittevernarbeid

§ 4-9 fjerde ledd Pålegge leger å delta i forebyggende arbeid, undersøkelse, behandling etc.

§ 7-1 femte ledd Bruke og skade andres eiendom i sammenheng med tiltak etter § 3-1 og 
3-8 (undersøkelse og vaksinering)

     SMITTEVERNLEGEN

§ 2-2 sjuende ledd Kreve taushetsbelagte opplysninger

§ 3-8 tredje ledd Treffe forholdsregler for uvaksinerte

§ 4-1 femte ledd Handle på kommunestyrets vegne i hastesaker om div. smitteverntiltak 
etter § 4 (I forhold til næringsmiddelvirksomhet kan hastevedtak på 
samme måte iverksettes av Mattilsynet.)

§ 4-2 andre ledd Nedlegge arbeidsforbud

§ 4-5 første ledd Vedta obduksjon av avdød smittet person

§ 5-8 første ledd Treffe hastevedtak om tvangsundersøkelse

I særlig tilfeller der det kan bli aktuelt med tvangstiltak må smittevernlegen kontakte fylkeslege og fylkets smittevernlege.
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7.2  Kartlegging og vurdering
Starten på en beredskapssituasjon vil oftest være at smit-
tevernlegen mottar telefonisk eller skriftlig melding om 
sykdomsutbrudd i kommunen.

Smittevernlegen må kartlegge grad av utbrudd og lokale 
forhold som har betydning for fare for videre utbrudd av 
sykdom. Smittevernlegen må innhente opplysninger fra lege 
som har diagnostisert sykdom, annet helsepersonell, konsul-
tere gjeldende retningslinjer eller rådgivende institusjoner 
som Folkehelseinstituttet. På bakgrunn av denne informasjo-
nen må smittevernlegen vurdere om lokale smitteverntiltak 
skal settes i verk.

7.3 Informasjon
Det er svært viktig med tidlig informasjon til ulike instanser. 
Smittevernlegen har ansvar for informasjon utad etter å 
ha kartlagt og vurdert situasjonen. Omfang av informasjon 
avhenger av situasjonen, men rask informasjon er erfarings-
messig viktig.  Det er også viktig å vurdere om informasjon 
kan gis offentlig, da selv anonymisert informasjon kan være 
på kant med taushetsplikten. 

Informasjon som må 
vurderes ved utbrudd av smittsom sykdom Ansvarlig

Helsepersonell 
- for å øke årvåkenhet og gi informasjon videre: 
Leger, legevakten, helsedirektøren, 
smittevernlegen ved SIV

Smittevernlegen

Den/de som er syke og nære pårørende 
- om sykdomsforløp og tiltak for å hindre smittespredning
- om behov for å gå ut med offentlig informasjon

Allmennlege / fastlege, sykehuslegen, smittevernlegen

Institusjoner (skoler, barnehager, 
bedrifter)
 – for å gi riktig bilde av alvorlighetsgrad og øke årvåkenhet: 
Skiftelig og muntlig informasjon bør gis fortløpende

Smittevernlegen, helsesøster, evt bedriftshelsetjeneste

Lokalbefolkning via media 
- for å hindre smittespredning, 
- øke årvåkenhet ved tidlige sykdom 
- begrense bekymring

Smittevernlege - vurderer pressemelding for å sikre korrekt 
informasjon

Folkehelseinstituttet og fylkeslege Smittevernlegen

7.4 Vaksinasjon og andre 
forebyggende tiltak
I mange tilfeller vil det være aktuelt å vurdere vaksinasjon 
ved utbrudd. Dette kan være ved meningokokksykdom type 
A og C, ved hepatitt A og B. I noen tilfeller er det aktuelt å 
tilby forebyggende antibiotika for dem som er mest utsatt 
for smitte, eller tilby behandling straks etter eksponering for 
smittestoff med vaksine eller spesifikke antistoffer. Dette et 
tiltak som må vurderes av smittevernlegen, i samråd med be-
handlende leger, infeksjonsmedisinere, smittevernlegen ved 
SiV, HF Tønsberg og Folkehelseinstituttet. Etter anvisning fra 
smittevernlegen kan behandlende lege / kommunale leger / 
legevaktsleger eller helsesøster utføre vaksinasjon.

7.5  Diagnostikk og behandling
Det er allmennlegenes og sykehusets oppgave å diagnosti-
sere og behandle personer som har en infeksjonssykdom. 
Ved utbrudd eller fare for utbrudd av smittsom sykdom må 
smittevernlegen varsle lokale leger og annet helsepersonell 
om behov for økt oppmerksomhet mot den aktuelle sykdom. 
Spesielt utsatte grupper bør tilbys helseundersøkelse, orga-
nisert av smittevernlegen. Her må fastleger og helsesøstre i 
kommunen delta.
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8. SYKDOMMER 
ETTER ULIKE SMITTE-
MÅTER MED TILTAK
 

                   
I det følgende omtales smittemåte for noen sykdommer der enkelttilfeller kan bli svært alvorlige eller der 
utbrudd kan bli omfattende. 

8.1.  Vannbåren infeksjon
Infeksjoner som spres via drikkevann kan medføre store syk-
domsutbrudd der mange blir syke på kort tid. Dette vil oftest 
være mage/tarminfeksjoner forårsaket av bakterier som 
salmonella og campylobakter, av protozooer som Giardia 
Lamblia, av virus som hepatitt A og ulike andre vira. Legio-
nellasykdom er en sjelden, men alvorlig vannbåren sykdom, 
som spres ved å puste inn aerosoler fra infiserte varmt- og 

kaldtvannsystemer, ofte forbundet med luftkondisjoneringsan-
legg og industrielle kjøleanlegg.

Forebyggende tiltak som f.eks. klorering og rask reaksjon ved 
mistanke om svikt i de hygieniske barrierer er svært viktig for å 
beskytte mot forurensning og smittespredning. 

Tiltak ved vannbåren infeksjon Ansvarlig

Avstenging av vannkilde til hygienisk forhold er under kontroll Kommunalteknisk avd., evt etter pålegg fra Mattilsynet eller 
kommuneoverlege

Rette opp svikt eller mangler i vannbehandlingsanlegg eller 
legge til reserveklorering

Kommunalteknisk avd.

Informasjon om koking av drikkevann via lokalradio / 
lokalavis

Smittevernlegen / Mattilsynet/kommune-overlege

Prøvetaking av vannkilde og syke for å identifisere smittestoff Mattilsynet/ smittevernlegen / allmennleger/fastleger

Diagnostikk og behandling, informasjon til de som er syke for 
å hindre videre smitte, sykemelde ansatte i næringsmiddelbe-
drift eller helsetjeneste til smittefare er over

Allmennleger/fastleger

8.2.  Matbåren infeksjon
Dette vil oftest være mage/tarminfeksjoner. Det kan være 
toksinindusert matforgiftning, med bakterietoksiner der 
mange får en kortvarig sykdom etter et måltid. Dette er 
sykdomsutbrudd der det oftest er for sent å gjøre noe når 
utbruddet er identifisert. Hygienen ved næringsmiddel-
bedriften må følges opp av Mattilsynet når slike utbrudd 
blir kjent. Det kan være virussykdommer som hepatitt A, 
norovirus og andre. Det kan også være bakteriell smitte som 
ved salmonellose, E. coli, Yersinia eller campylobacteriose.  

Slike bakterielle infeksjoner kan man pådra seg i Norge, ofte 
i sesongen for utegrilling, eller ved turistreiser til andre land. 
Disse bakterielle sykdommene er nominativt meldepliktige.

8.3.  Infeksjon med ”dråpesmitte”
Dette gjelder de fleste vanlige og forholdsvis uskyldige 
luftveisinfeksjoner som forkjølelse, forårsaket av ulike virus. 
Influensa er en virussykdom, som kan bli alvorlig hos utsatte
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Tiltak ved matbåren infeksjon Ansvarlig

Diagnostikk og behandling, informasjon til de som er syke 
for å hindre videre smitte, sykemelding av ansatte i nærings-
middel-bedrift eller helsetjeneste til sikker symptomfrihet

Smittevernlegen / allmennleger / fastleger og sykehus

Kartlegge utbrudd Mattilsynet og smittevernlegen gjensidig varslingsplikt

Informasjon til publikum og evt. skole, barnehager, bedrifter, 
for å hindre videre smitte og kartlegge antall syke

Smittevernlegen/ kommuneoverlege 

Intervju av syke for å identifisere smittekilde Mattilsynet

Kontroll av næringsmiddelbedrifter Mattilsynet

Vaksinasjon ved Hepatitt A utbrudd, 
(pr mai 1999 anbefalt vaksinasjon av alle som har kontakt 
med stoffmisbrukermiljø)

Informasjon fra smittevernlegen, vaksinasjon ved vaksina-
sjonskontoret

befolkningsgrupper. Det tilrådes derfor vaksinering innen-
for disse grupper. Folkehelseinstituttet oppfordrer i MSIS at 
kommunene bestiller flere influensavaksiner og vaksinerer 
flere personer innen aktuelle befolkningsgrupper.

Det vises til egen plan for Pandemisk influensa.

Det tilrås også vaksinering i visse tilfelle av sjeldnere enkelt-
stående tilfeller av mer alvorlig sykdom forårsaket av bakteri-
er, som meningitt og kikhoste. 

8.4.  Infeksjon med kontaktsmitte
Dette gjelder de fleste hud- og sårinfeksjoner. Det har de 
siste årene vært epidemier med brennkopper blant barn. 
Alvorligst er sårinfeksjonene innenfor sykehus, særlig på 
avdelinger der det utføres operasjoner, der slike infeksjoner 

forårsaker både mye lidelse og store utgifter. Mest fryktet er 
Multiresistente gule stafylokokker (MRSA). Det er utarbeidet 
en veileder om MRSA.
 
Uskyldige tilstander som hodelus og skabb overføres også 
ved kontaktsmitte.  

8.5.  Infeksjon med ”blodsmitte”
Til denne gruppe hører alvorlige virusinfeksjoner forårsaket 
av Hepatitt B og Hepatitt C og HIV. En særlig utsatt befolk-
ningsgruppe er sprøytenarkomanene. Det er tilgjengelig 
sprøyter ved apotekene, der det tilbys en pakke med sprøyter 
sammen med informasjon om smittefare og råd om rens-
lighet ved sprøytebruk. Andre utsatte er seksualpartnere til 
smittede personer. 

Tiltak ved ”blodsmitte” Ansvarlig

Diagnostikk og behandling, informasjon til de som er syke for 
å hindre videre smitte. Tilby vaksine til familie / nære kontak-
ter ved Hepatitt A og B

Allmennleger / fastleger, sykehus, helsestasjon for ungdom, 
i hjemmene

Kartlegge utbrudd, informere helsepersonell Smittevernlege

Informasjon til publikum og spesielle målgrupper, for å hindre 
videre smitte og kartlegge antall syke

Smittevernlegen

Gi råd om vaksine til større grupper, informasjon via media og 
kontakter i utsatt miljøer

Smittevernlege ansvar for informasjon, vaksinasjoner gjøres 
av helsesøstre/allmennleger

8.6.  Seksuelt overførbare 
sykdommer
Det dreier seg HIV, Hepatitt B og genital chlamydiainfeksjon, 
gonoré og syfilis. Genital chlamydiainfeksjon er i Norge 
en hyppig forekommende sykdom hos unge mennesker. 

Chlamydiainfeksjon som kommer sent til behandling, kan 
forårsake infertilitet, særlig hos kvinner. Det er derfor viktig 
med rask behandling og aktiv smitteoppsporing. Dette gjøres 
av primærlegene. Chlamydiainfeksjon skal meldes summa-
risk, av visse utpekte legekontorer, til Folkehelseinstituttet. 
De andre sykdommene i gruppen er nominativ meldepliktige. 

https://fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/mrsa-veilederen.pdf
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9. SPESIELLE 
ALLMENNFARLIGE 
SMITTSOMME SYK-
DOMMER
9.1.  Meningitt/meningokokksykdo
Smittemåte: Dråpesmitte. Bakteriell sykdom. 

Meningitt (smittsom hjernehinnebetennelse) er en alvorlig, 
men forholdsvis sjelden, bakteriell sykdom. Det er Norge 
med ca. 150 tilfeller årlig. Den rammer oftest barn og unge. 
Det er en lite smittsom sykdom, og det er sjelden at man ser 
flere tilfeller av sykdommen i samme skole eller i samme 
familie. Grunnen til dette er at bakterien som forårsaker 
smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkbakterien), 
normalt finnes i halsen hos 20-30 % av befolkningen uten at 
disse blir syke. Hos enkelte kan bakterien forårsake sepsis 
og hjernehinnebetennelse. Sykdommen kan da utvikle 
seg raskt og bli livstruende dersom den syke ikke raskt får 
behandling på sykehus. Meningokokkbakterien fordeler seg 
på 4 hovedgrupper: A, B, C og W135. I Norge er gruppe B 
den vanligste. Det finnes vaksine mot gruppe A, C og W135, 
foreløpig finnes det ikke vaksine mot gruppe B. Også andre 
bakterier kan gi hjernehinnebetennelse. Den vanligste årsak 
til meningitt hos barn under 5 år var tidligere bakterien 
Hæmophilus influensae, type B. Etter innføring av vaksine 
mot denne bakterie (HiB-vaksine) i første leveår, er antallet 
av meningitt hos småbarn vesentlig redusert. 

Varslingsrutiner ved meningitt/meningokokksykdom:

Ved innleggelse av person med sikker eller mistenkt menin-
gitt/meningokokksykdom skal smittevernlegen i pasientens 
bostedskommune umiddelbart varsles. Dersom smitte-
vernlegen, eller dennes stedfortreder, ikke kan nås, varsles 
kommunaldirektør helse og omsorgen og legevaktsjefen, 
evt. legevakten direkte. Varsel til Legevakten direkte erstat-
ter ikke sykehusets plikt til å varsle smittevernlegen så raskt 
som mulig. Legevakten skal varsles i anonym form med 
angivelse av pasientens alder, kjønn, bosted, type infeksjon. 
Smittevernlegen vurderer i hvilken utstrekning fastlegene, 
og evt. smittevernlege i nabokommune, skal varsles. Det er 
bare smittevernlegen i pasientens bostedskommune som 
eventuelt skal sende pressemelding etter vurdering av hvert 
tilfelle. Meningitt / meningokokksykdom er en meldepliktig 
sykdom.

Forholdsregler i nærmiljøet:
SiV HF - Tønsberg skal vurdere behovet for antibiotika-
profylakse / vaksinasjon til pasientens nærmeste familie. 
Smittevernlegen har ansvar for å gi informasjon i pasientens 
nærmiljø (barnehage, skole, naboer, idrettslag osv.) og for at 
relevante tiltak iverksettes. I løpet av de første 2 uker etter 
et tilfelle med meningitt i barnehage/skole bør foreldre og 
ansatte observere barna nøye med tanke på tegn til nye 
tilfeller. 
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9.2.  Tuberkulose
Smittemåte: Dråpesmitte. Bakteriell sykdom.

Tuberkulose er infeksjonssykdommen som på verdensbasis 
tar flest liv. Tuberkulose er internasjonalt økende. I Norge 
er tuberkulose sjelden, med ca. 300 nye tilfelle per år. Men 
med innvandring av mennesker fra land hvor tuberkulose er 
vanlig, og med nordmenns, ofte lange, opphold i slike land, er 
det nødvendig med nitid overvåking. 

Behandling: Ved mistanke om tuberkulose henvises til Lun-
gepoliklinikken som har ansvar for utredning og behandling. 
Behandlingen skal, i samsvar med anbefaling fra WHO, foregå 
etter DOT-metoden (Direct Observed Therapi). Dette inne-
bærer at den tuberkulosesyke får sin daglige dose utlevert av 
helsepersonell, ofte av hjemmebasert tjeneste, som ser på at 
medisinen blir svelget. Hovedhensikten med dette er å forhin-
dre utvikling av antibiotika resistent tuberkulose som følge av 
uregelmessig gjennomført behandling. Tidlig oppdaging av 
sykdom og korrekt gjennomført behandling er den viktigste 
metode for å hindre spredning av tuberkulose. 

Smitteoppsporing: I enkelte tilfelle er det behov for å utføre 
smitteoppsporing for å finne ut om det er smittete personer i 
pasientens nære familie og omgangskrets. I slike tilfelle skal 

sykehuset straks varsle smittevernlegen i kommunen. Smit-
tevernlegen har, i samarbeid med helsesøstertjenesten og 
ledere ved aktuelle helseinstitusjon, ansvar for å gjennomfø-
re smitteoppsporingen. 

Ny forskrift om tuberkulosekontroll trådte i kraft januar 2003. 
Nytt i denne forskrift er bl.a. at det ved helseforetakene skal 
ansettes tuberkulosekoordinator. I Vestfold er tuberkulo-
sekoordinator ansatt ved Lungepoliklinikken i Tønsberg. 
Tuberkulosekoordinators arbeidsområde er koordinering og 
oppfølging av behandlingsopplegg til den enkelte pasient i 
og utenfor sykehus. Tuberkulosekoordinator samarbeider 
med kommunehelsetjenesten ved smitteoppsporing. Nytt i 
forskriftene er det også at tuberkulinundersøkelse gjøres mer 
målrettet. Den tidligere rutinemessige testing før ansettelse 
av personell i helse- og sosialtjeneste, i skole og andre stil-
linger knytet til barneomsorg bortfaller. Til gjengjeld er det 
innført plikt til tuberkulinundersøkelse før ansettelse eller 
gjeninntreden i arbeid på slike arbeidsplasser etter opphold i 
mer enn tre måneder i land hvor tuberkulose er utbredt. 

13.02.09 nr 205 Forskrift om tuberkulosekontroll.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205?q=MSIS+og+tuberkulose
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9.3  Multiresistente gule 
stafylokokker (MRSA)
Smittemåte: Kontaktsmitte. Bakteriell sykdom. 

Siden 1960 har det vært et økende problem med antibiotika 
resistente gule stafylokokker ved helseinstitusjoner. Proble-
met er foreløpig lite i Norge pga. forholdsvis restriktiv bruk 
av antibiotika. I størstedelen av verden utenom Norden og 
Nederland er problemet av en helt annen størrelsesorden. 
Tiltak anbefales iverksatt for å hindre overføring av MRSA i 
forbindelse med sykehusinnleggelse av personer som har 
vært sykehusinnlagt i utlandet. Ved planlagte innleggelser 
av personer som kommer fra, eller som har oppholdt seg 
lenge i, utlandet anbefales det på forhånd å screene for 
MRSA. 

MRSA-veilederen

9.4  Hepatitt A, B og C 
Hepatitt A
Smittemåte: Via mat og drikkevann. Virussykdom.
Behandling: Ingen spesifikk behandling. 
Forebyggende tiltak: Vaksine. Fullvaksinering gir beskyttelse 
i minst 10 år og anbefales forut for reiser til land der hepatitt 
A er vanlig. 

Forebyggende tiltak hos personer som har vært utsatt for 
smitte (nærkontakter til syke personer og ansatte/barn i 
barnehager med sykt barn): Gammaglobulin.

Forebyggende tiltak hos personer som har vært utsatt for 
smitte dekkes i sin helhet av folketrygden. 

Barn blir som regel ikke merkbart syke ved hepatitt A infek-
sjon. Når de kommer hjem fra utenlandsopphold, kan de 
derfor, selv om de virker friske, smitte andre barn og voksne 
i barnehagen. Av denne grunn anbefales det at både barn 
og voksne vaksineres mot hepatitt B før reiser til land der 
hepatitt A er vanlig forkommende. 

Hepatitt B
Smittemåte: Blodsmitte og seksuelt. Virussykdom.

Gjennomgått infeksjon gir livslang immunitet, men kan i 
enkelte tilfelle også gi kronisk smittebærertilstand. Risiko for 
kronisk smittebærertilstand er størst hos de som får Hepatitt 
B infeksjon tidlig i livet. 

Behandling: Immunstimulerende midler på visse indikasjo-
ner etter Helsedirektoratets retningslinjer. 

Forebyggende tiltak: Vaksine. Fullvaksinering gir beskyttel-
se i minst 10 år. Særlig smitteutsatte personer har krav på 
vaksine dekket av folketrygden. Det gjelder bl.a. nære fami-
liemedlemmer og seksualpartnere til smittede personer, 
stoffmisbrukere, prostituerte, personer under 25 år som er 
født i land der hepatitt B er vanlig, spedbarn født i Norge av 
foreldre som er født i land der hepatitt B er vanlig, personer 
med yrke som utsetter dem for smittefare. 

Viktig for å hindre spredning av hepatitt –B bærertilstand i den 
norske befolkning er undersøkelse ved primærhelsetjenesten av 
gravide tilhørende risikogrupper. Hvis mor er smittebærer, skal 
barnet ha umiddelbart etter fødsel ha profylaktisk behandling 
like etter fødsel.

Hepatitt C 
Smittemåte: hovedsakelig blodsmitte. Virussykdom

Gir kronisk smittebærertilstand. Er en utbredt sykdom blant 
sprøytenarkomaner. 

Behandling: Immunstimulerende midler på visse indikasjoner 
etter Helsedirektoratets retningslinjer.

Forebyggende tiltak: Bruk av rene sprøyter. Ingen vaksine.

9.5  HIV/AIDS
Smittemåte: Blodsmitte og seksuelt. Virussykdom. 

Behandling: Med moderne antiviral behandling er overlevelses-
mulighetene bedret betydelig i forhold til tidligere. Risiko for 
overføring fra hiv-positiv mor til barn i forbindelse med svanger-
skap/fødsel reduseres fra 30 % til 1 % ved antiviral behandling og 
god oppfølging gjennom svangerskapet. 

https://www.fhi.no/publ/eldre/mrsa-veilederen/
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9.6  Pandemisk influensa
Smittemåte: Dråpesmitte. Virussykdom.

Det er en reell fare for at verden før eller senere kan rammes 
av en alvorlig influensapandemi, i verste fall tilsvarende 
”spanskesyken” i 1918-20. Nasjonal beredskapsplan, sist revi-
dert i februar 2006, trekker opp retningslinjer for hvordan en 
slik pandemi skal håndteres, nasjonalt, regionalt og lokalt. 
Det kan bli aktuelt å vaksinere større befolkningsgrupper, og 
samfunnet må gjøres i stand til å ta hånd om et stort antall 
syke, pleietrengende og døde. For dette formål kan det bli ak-
tuelt å mobilisere andre instanser, i tillegg til helsepersonell, 
som sivilforsvaret og frivillige organisasjoner.

I 2009 utviklet Svineinfluensaen seg til en pandemi. Det ble 
da iverksatt massevaksinasjon (se Færder kommunes pande-
miplan).

Fugleinfluensa er en dyresykdom inntil videre. Mattilsynet 
har ansvar for undersøkelse og iverksetting av tiltak og har 
fullmakt til å innføre restriksjoner. Utviklingen kan følges på: 
www.mattilsynet.no og www.fhi.no

I løpet av 2006 har viruset nådd Europa og Skandinavia. Det 
er hittil ikke påvist i Norge.

Verdens helsemyndigheter opptatt av å hindre at fugleinflu-
ensaen (H5N1) utvikler seg til en alvorlig human influensa. 
Fra noen områder meldes det om stor sykelighet og døde-
lighet innen hønsebestander. Enkelte mennesker er også 

rammet av dette virus. Farlig utvikling kan skje ved endringer 
i egenskapene hos influensaviruset. Risiko for slik endring er 
til stede hvis en person samtidig smittes av humant influ-
ensavirus og av fugleinfluensavirus. Det kan da foregå en 
kryssreaksjon mellom de to vira. 

Færder kommune har en egen pandemiplan.

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa, versjon 
3.0, 16. februar 2006 (Helse- og omsorgsdepartementet).

9.7  Flått og Borrelia
De siste 10 år er man blitt mer oppmerksom på den risiko 
flåttbitt medfører. Smitterisikoen er størst langs kysten i 
Sør-Norge. I området rundt Færder og Tjøme er det oppgitt 
at opptil 50 % av flåtten kan være infisert med Borrelia, en 
bakterie som i noen tilfelle kan gi alvorlig infeksjon, og som 
kan være vanskelig å oppdage fordi den kan gi så mange 
ulike symptomer. Alvorlige sykdommer av Borrelia er likevel 
sjelden sammenliknet med det høye antall mennesker som 
pådrar seg flåttbitt. 

Profylakse: Det er foreløpig ikke utviklet effektiv vaksine mot 
Borrelia. 

TBE (Tick born encephalitis) har det senere året også nådd 
Vestfold. Det finnes en vaksine mot denne virussykdommen. 
Det anbefales at de som oppholder seg mye i skog og mark 
langs kysten blir vaksinert. Fastlegene gir denne vaksinen.

Diverse smittevern-veiledere Folkehelseinstituttet.

https://www.mattilsynet.no/
https://www.fhi.no/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/pla/2006/0001/ddd/pdfv/273635-beredskapsplan_pandemi.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/pla/2006/0001/ddd/pdfv/273635-beredskapsplan_pandemi.pdf
https://www.fhi.no/
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