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Kap. 1  -  Innledning – forankring av planen 
 
1.1    Hensikt med planen 
Smittevernplanen har som hensikt å være et hjelpemiddel og et redskap i arbeidet for vern mot  
smittsomme sykdommer i Gamvik og Lebesby kommune i fredstid.  
Smittevernplanen skal beskrive generelle prinsipper for smittevern, både i normalsituasjon og 
i beredskapssituasjoner. Planen er også ment å legge føringer for kommunens virksomhet og 
prioriteringer i den grad smittevernfaglige hensyn berøres. 
 
1.2    Formelt grunnlag og faglige referanser 
Denne planen er en total revisjon av den forrige smittevernplan for Gamvik og Lebesby 
kommune som ble utarbeidet av Kommunelege I Kjell Gunnar Skodvin, Lebesby kommune 
og kommunelege I Inger Lund Thorsen, Gamvik kommune i  1998, på bakgrunn av 
Kongsberg kommunes smittevernplan, Statens Helsetilsyns mal for smittevernplaner og 
Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Direktoratet for sivilt 
beredskap, samt en del andre kommuners planer. 
Denne revisjon er gjort i 2004 av kommunelege I Børre Hansen, Gamvik kommune og 
kommunelege I Marie Barlindhaug, Lebesby kommune, basert på revidert mal for kommunal 
smittevernplan fra Sosial og helsedirektoratet og smittevernplan for Meland kommune i 
tillegg til den tidligere smittevernplanen for Gamvik og Lebesby kommune. 
 Alle kommuner er pålagt å ha en smittevernplan. Planen bygger på kravene i Smittevernloven 
med forarbeider og forskrifter. Planen bygger også på faglige anbefalinger som ikke 
nødvendigvis er nedtegnet i lov eller forskrift.  
I planen ligger også tiltak og anbefalinger fra kommunehelsetjenesten i Gamvik og Lebesby 
kommune. I den grad det er relevant å skille mellom lov- /forskriftskrav og faglige 
anbefalinger er dette forsøkt gjort.  
 
Mest aktuelle referanser: 
- Lov om vern mot smittsommme sykdommer (smittevernloven) av 05.08.1994, nr. 55, jf Ot. 

prp. nr. 91 (1992-93), Ot. prp. nr. 28 (1993-94) og Innst. 0. nr. 37 (1993-94).  
Loven trådte i kraft 1/1-1995. 

- Forskrift om tuberkulosekontroll (forskrift av 21. Juni 2002 nr. 567). 
Forskriften trådte i kraft 1/1-2003. Forskrift av 20. oktober 1996 nr 1043 om 
tuberkulosekontroll er opphevet fra samme tidspunkt. 

- Lov om helsetjenester i kommunene. 
- Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer. Gitt av Sosial- og 

helsedepartementet 1.1.1995 med hjemmel i §1-3 i Smittevernloven. 
I denne forskriften er listet opp de sykdommer som etter Smittevernloven er å anse som 
allmennfarlige smittsomme sykdommer. 

- Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten 2002-2003.  
Utgis av Folkehelseinstituttet hvert annet år og gir faglige anbefalinger overfor 
helsepersonell hva angår forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer.   

- Folkehelseinstituttets hjemmesider: www.fhi.no/tema/smittevern 
 
Når man i denne smittevernplanen bruker begrepet ”allmennfarlige smittsomme sykdommer”, 
refererer det til de sykdommer som er nevnt i Forskrift om allmennfarlige sykdommer.  
Liste over hvilke sykdommer dette innbefatter ligger som vedlegg til denne planen, s. 28. 
 
Smittevernloven er videre i denne planen forkortet SML . 
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1.3    Kommunens oppgaver (plikter og ansvar) i smittevernet; SML §6, §7 
- Som utgangspunkt har alle rett til smittevernhjelp overfor enhver smittsom sykdom. 
- Den enkelte vil fra kommunenes side ha rett til relevante tjenester og tiltak fra for 

eksempel allmennlegetjeneste, helsesøstertjeneste, hjemmesykepleie, og også fra andre 
etater der det er relevant, mest aktuelt fra sosialtjenesten.  
Rett til hjelp betyr ikke at hjelpen nødvendigvis er gratis. Dog dekker folketrygda utgifter 
til undersøkelse og behandling ved allmennfarlige smittsomme sykdommer. 

- Kommunen skal utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i SML eller 
bestemmelser i medhold av loven, herunder 
- skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de smittsomme sykdommer som 
forekommer i kommunen,  
- drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de      
forebygges, 
- sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk 
- sørge for at andre tiltak i SML eller kommunehelsetjenesteloven blir satt i verk. 

 
1.4    Smittevernlege og dennes ansvar; § 7-2 
- I henhold til SML skal kommunestyret utpeke en av kommunelegene til å utføre 

oppgavene innen smittevernet. Det bør også utpekes en stedfortreder. 
- Som smittevernlege i hver kommune er utpekt kommuneoverlege  i kommunene. 
- Som stedfortreder for smittevernlegen er utpekt kommunelege I. 
- Utpeking av ny smittevernlege eller stedfortreder krever nytt kommunestyrevedtak. 
 

Etter SML har smittevernlegen en noe spesiell stilling i forhold til 
kommuneadministrasjonen: 

- Smittevernlegen skal utarbeide forslag til ”plan for helsetjenestens arbeid med vern mot 
smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og tiltak” (dvs smittevernplan). 
Videre heter det i loven at smittevernlegen skal lede og organisere dette arbeidet. 

- Smittevernlegen skal utføre de oppgaver som er angitt i SML. 
- Smittevernlegen har det administrative ansvaret for iverksetting av kommunens vedtak 

innen smittevern. 
- I de saker hvor smittevernlegen er gitt direkte myndighet i loven, vil han eller hun være 

selvstendig i forhold til kommunen. 
 
1.5    Sammenheng med annet kommunalt planverk 
- Smittevernplanen er en del av kommunens generelle planverk, da spesielt knyttet til plan 

for helsemessig og sosial beredskap (under utarbeiding).  
- Smittevernplanen vil også berøre internkontrollsystemet i helse- og sosialetaten, spesielt 

innen legetjenesten og helsestasjonsvirksomheten.  
- For å unngå at faglige anbefalinger med tiden blir stående i planen selv om de er ”gått ut 

på dato” er det et poeng at smittevernplanen er av generell karakter. 
Det er viktig at man skiller smittevernplan fra faglige rutiner/prosedyrer som må endres 
fortløpende ettersom det epidemiologiske bildet endres og samfunnet får ny kunnskap om 
smittsomme sykdommer.   

- Med unntak av tuberkulose, vil spesifikke anbefalinger på oppfølgning og behandling av 
konkrete sykdommer derfor kun i liten grad ha berettiget plass i smittevernplanen.  

- Det ligger til det aktuelle fagpersonell å utarbeide de spesifikke faglige retningslinjene. De 
ulike enhetene i helsetjenesten i Gamvik og Lebesby kommune bør ha koordinerte 
prosedyresamlinger som kan brukes sammen med smittevernplanen i smittevern arbeidet.  

- Smittevernplanen bør kobles mot plan for infeksjonskontroll som bør foreligge ved 
sykehjemmene. 

 



 

Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 

6 

6 

1.6   Kommunens og helsetjenestens organisering 
Det vises til kommunens organisasjonskart, stillingsomtaler og planverk for øvrig. 
 
1.7   Økonomiske rammer 
De økonomiske rammene for arbeidet med smittevernet er integrert i kommunens ordinære 
driftsbudsjett, hovedsakelig over helse- og sosialetatens budsjett. Arbeidet vil foregå på tvers 
av fagavdelingene i helse- og sosialetaten, men også til en viss grad på tvers av fagetatene.  
Iverksetting av smittevernplanen får i seg selv ingen direkte økonomiske konsekvenser for 
Gamvik og Lebesby kommune. Det ordinære smittevernarbeidet, og smittevernberedskapen 
som skisseres, forutsettes dekket innen eksisterende rammer og stillingsomtaler.  
Dog må ekstrautgifter kunne påregnes i ulike krisesituasjoner og for nødvendig faglig 
oppdatering. 
 
1.8   Ansvar for oppdatering, revisjon etc 
 
1.8.1  Kommuneoverlegens oppgaver 
Smittevernlegene i Gamvik og Lebesby (eller den/de disse oppnevner) har ansvar for å 
utarbeide forslag til endringer ved ordinær revisjon av planen. Smittevernlegen er normalt  
identisk med kommunelege I, men kommunen kan velge annen organisering. Forslag til 
endringer av planen bør foreligge senest 3 måneder før planperiodens utløp. Ny revidert plan 
skal godkjennes av kommunestyret . Dersom det ikke er fast tilsatt smittevernlege i noen av 
kommunene når det er tid for revidering, får helsesjef eller rådmann i en eller begge 
kommuner ansvar for at revideringsarbeidet igangsettes av de leger som er midlertidig 
stedfortreder i smittevern saker i Gamvik og Lebesby kommune 
 
1.8.2 Rådmannens fullmakter 
Rådmannen har fullmakt til å gjøre følgende endringer i planen: 

1) Endringer i adresseliste, navneliste, varslingsplaner m.v. som følge av vedtatte 
organisatoriske endringer, nyansettelser, nye adresser/telefonnumre m.v. 

2) Korreksjon av mindre feil (skrivefeil, gal ordbruk m.v.) som ikke har vesentlig 
betydning for innholdet i planen. 

3) Faglige endringer etter anbefaling fra kommuneoverlegen eller Statens Helsetilsyn, 
når dette har sin bakgrunn i endrede epidemiologiske forhold, endret trusselbilde, eller 
nye faglige anbefalinger. Endringen(e) skal ikke få vesentlige organisatoriske eller 
økonomiske konsekvenser for kommunen. 

4) Mindre endringer nødvendig for tilpasning til nye lover eller forskrifter som angår 
planens innhold. 

5) Nødvendige endringer i henvisninger / tilpasninger som følge av revisjon av øvrig 
kommunalt  planverk, internkontrollsystemer eller beredskapsplaner. 

 
1.8.3 Kommunestyrets godkjenning av endringer 
Endringer som ikke er omtalt under pkt 1.8.2 krever kommunestyrets godkjenning. 

  
1.9 Planens tilgjengelighet og distribusjonsrutiner 
- Smittevernplanen skal være et offentlig dokument. 
- Smittevernplanen skal være kjent for og være lett tilgjengelig for alt helsepersonell i   

kommunene, samt alle etatsjefer, mellomledere (i andre etater) og politikere. 
- Smittevernplanen kan med fordel ligge på kommunenes intranett. 
- Alle fagsjefer i helse- og sosialetaten har ansvar for at personell under sin ledelse er kjent 

med de punkter ved smittevernplanen som angår den enkelte avdeling. 
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- Planen er lagret på legekontoret i Lebesby kommune sitt nettverk på 
F:\felles\beredskap\smittevernplan.doc og på Helseavdelingen i Gamvik kommune sitt 
nettverk på F:\felles\beredskapsplaner\smittevernplan.doc 

- Planen skal oppbevares i papirversjon på følgende steder: 
• Kommunelege I-kontorene, Kjøllefjord og Mehamn 
• Kommunelege II-kontorene, Kjøllefjord og Mehamn (stedfortreder for kommunelege I i 

smittevernsaker) 
• Legevaktsentralen for Gamvik og Lebesby kommune 
• Helsesøsterkontorene, Kjøllefjord og Mehamn 
• Rådmannkontorene i Kjøllefjord og Mehamn 
 
 
1.10 Gyldighet av smittevernplanen 
- Smittevernplanen er gyldig fra og med 1.februar 2004 t.o.m. 31.januar 2008. 
- Smittevernplanen er ikke gyldig uten godkjenning i kommunestyret. 
- Da alle kommuner er pålagt å ha en smittevernplan kan kommunestyret ikke oppheve 

smittevernplanen, uten å samtidig erstatte den med en ny. 
 
1.11  Kommunestørrelse / demografi 
Kunnskap om bosettingsmønster, alderssammensetning, lokalisering av barnehager og skoler, 
bedrifter m.v. er viktig i smittevernarbeidet. Disse forhold skal være omtalt i kommuneplanen 
og øvrig planverk, og omtales ikke nærmere her.  
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Kap. 2  -  Lokale forhold  
 
 
2.1 Risikovurdering utfra dagens situasjon i kommunen 
- Det bør utarbeides egne planer for infeksjonskontrollprogram for sykehjems avdelingen 

ved Mehamn- og Kjøllefjord helsesenter. 
- I Ifjord i Lebesby kommune ligger Klinikk Nord, et behandlingssted for rusbrukere i 

privat regi. Det skal ha egen internkontroll som og dekker smittevern. 
 
- Industribedrifter, forretninger, private som yter helsetjenester og øvrige private 

institusjoner i kommunen forutsettes å selv ta ansvar for å følge aktuelt lovverk innen sine 
ansvarsområder. Det faller utenfor kommunens oppgave å utarbeide konkrete planer som 
berører smittevern for slike virksomheter. Kommunehelsetjenesten og smittevernlegen 
kan likevel være rådgivere og samarbeidspartnere overfor private i smittevernfaglige 
spørsmål.  

 
- Smittevernlegen vil også ha tilsynsfunksjon, samt vedtaksmyndighet i visse situasjoner. 
 
2.2  Risikovurdering - framtidige utfordringer i ko mmunen 
I fredstid og med samfunnsfunksjoner og infrastruktur intakt, vil faren for alvorlige utbrudd 
av smittsomme sykdommer som rammer store deler av befolkningen i Gamvik og Lebesby 
kommune være svært liten.  
 
2.2.1 Befolkningen 
Både Lebesby og Gamvik kommune har både norsk og samisk befolkning. Begge kommuner 
har synkende folketall og en skjev aldersfordeling med en relativ overvekt av eldre. Det er 
noe tilflytting fra utlandet vesentlig Finland, men og fra Russland og Asia. I forhold til 
tilflytting fra utlandet er det viktig å være oppmerksom på personer fra endemiske områder 
med smittsomme sykdommer som ikke kommer via flyktningemottak. Her har kommunen et 
ansvar for å tilrettelegge helsetjenesten  for å oppdage og behandle smittsom sykdom i denne 
gruppen. 
 
2.2.2 Infeksjonsepidemiologi – status og utfordringer 
Lebesby og Gamvik kommune skiller seg ikke vesentlig epidemiologisk fra andre kommuner 
hva angår forekomst av smittsomme sykdommer. Det er ikke spesielt høy import av 
sykdommer fra utlandet. Dette kan skyldes at befolkningen reiser lite til områder med mye 
smittsom sykdom, bevissthet i befolkningen, samt lokalt tilgjengelig reisemedisinsk 
rådgivning og tilbud om vaksinasjon.  
 
2.2.3 Geografiske forhold.  
Gamvik og Lebesby er geografisk avsides i forhold til byer og medisinske 
behandlingsinstitusjoner. I seg selv innebærer ikke dette forholdet noen smitterisiko, heller 
tvert om, men det kan ha betydning i diagnostikken av smittsomme sykdommer og for 
muligheten til raskt å iverksette nødvendig behandling. 

 
2.2.4 Næringsmidler, avfall, avløpshåndtering.  
- Hovedansvar for kommunenes håndtering av avfall, kloakk, drikkevannsforsyning, 

skadedyrkontroll ligger hos de tekniske avdelinger.  
- Teknisk etat tar kontrollprøver på drikkevann, disse analyseres av Mattilsynet (tidligere 

Næringsmiddeltilsynet). Svar på prøvene sendes kommunenes tekniske avdelinger. Det 
skal foreligge internkontroll og driftsinstruks for vannverkene. Videre beredskap i forhold 
til vannforskyningen skal være nærmere omtalt i kommunenes beredskapsplaner. 



 

Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 

9 

9 

- Mattilsynet utfører på delegasjon kontroll med butikker og utsalgssteder som selger 
matvarer/næringsmidler der smittefare kan være en problemstilling. 

- Legekontorene og sykehjemmene skal som en del av sine internkontrollsystemer ha 
rutiner for håndtering av smittefarlig avfall. 

 
2.2.5 Skadedyrkontroll 
Omtalt i rundskriv I-10/2002 til Forskrift om skadedyrbekjempelse av 21. desember 2000. 
Bekjempelse av skadedyr kan kun utføres av personer med godkjent kurs av Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt. 
Eier og bruker av bygning, innretning m.v. kan selv utføre skadedyrbekjempelse på egen 
eiendom. Som hovedregel skal naboer varsles. 
Kommunen kan pålegge eier eller bruker av bygning, innretning m.v. å iverksette tiltak for å 
forebygge eller utrydde skadedyr mår forekomst av skadedyr tilsier dette. 
Når det foreligger overhengende helsefare kan kommunen forby bruk av bygning, innretning 
m.v. til forholdet er rettet. Kommunelege I  kan fatte hastevedtak om umiddelbar 
skadedyrbekjempelse dersom det er nødvendig for å hindre overhengende helsefare. 
 
2.2.6 Andre risikoforhold i kommunen med betydning for smittevernet 
Det er en viss trafikk av fiskefartøyer fra Russland til havnene i Mehamn og Kjøllefjord. I 
Russland er det dårligere kontroll med smittsomme sykdommer enn i vårt land, og trafikken 
representerer en viss - om enn liten - risiko for import av smittsomme sykdommer. 
For øvrig er Lebesby og Gamvik kommune små og relativt oversiktlige samfunn.  
Kommunehelsetjenesten har pr januar 2004 ingen opplysninger om andre faktorer, bedrifter, 
institusjoner eller befolkningsgrupper som bør overvåkes særskilt med tanke på smittevern.  
 
 
2.3   Kommunale ressurser, interkommunale og andre samarbeidsinstanser 
 
2.3.1   Kommunehelsetjenesten 
- Kommunene har tilsammen 5 stillingshjemler for leger, kommuneoverlege, kommunelege 

I og turnuslege i begge kommuner. Det er ikke tilsatt jordmor i Gamvik og Lebesby 
kommune, men kommunene har avtale med annen kommune om ivaretakelse av disse 
oppgavene.. Det er en helsesøster i hver kommune 

- Helsestasjon for barn. Lokalisert i på helsesentrene i begge kommuner. 
- Skolehelsetjeneste. Lokalisert på de ulike skoler. 
- Pleie- og omsorg i Lebesby kommune omfatter Kjøllefjord sykhjem i tillegg til 

Hjemmebasert Kjøllefjord og Hjemmebasert Laksefjord (tidligere og Lebesby 
aldershjem). Pleie og omsorg for Gamvik kommune omfatter Mehamn sykestue med 
lukket demensavdeling og hjemmesykepleie. 

- Det er psykiatrisk sykepleier i begge kommuner. 
  
 
2.3.2 Helsestasjon for ungdom 
Dette er ment som et lavterskeltilbud for ungdom som vil drøfte ulike typer spørsmål knytta 
til helse. 
Det er planlagt helsestasjon for ungdom i Lebesby kommune, denne skal drives av helsesøster 
og psykiatrisk sykepleier.  Denne er lokalisert til Helsesenteret. 
For Gamvik kommune ……………….  
Kommunehelsetjenesten markedsfører tilbudet hovedsakelig gjennom skolene. 
Helsesøster ved helsestasjon for ungdom har kurs for forskrivningsrett på p-piller. 
 
 



 

Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 

10 

10 

 
2.3.3 Interkommunale / statlige etater som berører smittevernarbeidet 
- Mattilsynet (tidligere næringsmiddeltilsynet). Lebesby er tilknyttet mattilsynet for Midt-

Finnmark i Karasjok, Gamvik kommune er tilknyttet Mattilsynet for Øst-Finnmark i 
Vadsø 

- Finnmark miljøtjeneste AS, renovasjon. 
- Legevaktsentralen for Gamvik og Lebesby kommune. 
- Helse Nord RHF. Skal etter SML ha utpekt en smittevernansvarlig lege som sammen med 

smittevernlegen i kommunen har vedtaksmyndighet ved tvangsbehandling.  
- Universitetssykehuset i Nord- Norge; har mikrobiologisk laboratorium og 

infeksjonsmedisinsk avdeling. 
- Helse Finnmark. Sykehusene i våre nærområder. 
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Kap. 3  -  Smittevern i normalsituasjonen  
  
3.1 Helseopplysning 
Helseopplysning har som hovedformål å forebygge og å redusere omfanget av smittsomme 
sykdommer i befolkningen. Alt helsepersonell i kommunen bør innenfor sine arbeidsområder 
og på sine arbeidssteder bidra til informasjon og rådgivning når det er aktuelt.  
Alt helsepersonell (dvs leger, jordmødre, helsesøstre, helsesekretærer og sykepleiere) som er 
involvert i individrettet pasientbehandling har et særskilt ansvar for å ha tilstrekkelige 
kunnskaper om smittevern. Spesielt viktig er meldeplikten om visse smittsomme sykdommer. 
Informasjon om smittevern kan skje gjennom ulike kanaler; eksempelvis som individrettet 
informasjon/veiledning, men også gjennom presse, skole, internundervisning og informasjon 
til spesielle grupper. 
 
3.2  Meldingsplikt / varslingsplikt.  SML §2-3 
 
3.2.1 Legers plikt 
En lege som oppdager en person smittet med allmennfarlig smittsom sykdom har 
varslingsplikt uavhengig av taushetsplikten. 
Ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av sykdom i gruppe A skal muntlig melding umiddelbart 
gis Folkehelsa og smittevernlegen. Skriftlig melding skal sendes samme dag. 
Ved påvist tilfelle av sykdom i gruppe B (unntatt AIDS) skal skriftlig melding sendes 
Folkehelsa og smittevernlegen i kommunen der smittede bor. 
Ved påvist tilfelle av sykdom i gruppe C sendes skriftlig melding til Folkehelsa av for de 
leger som er utpekt til dette . 
En lege skal alltid underrette smittevernlegen ved mistanke om allmennfarlig smittsom 
sykdom som skyldes miljøsmitte (SML §3-6). 
  
3.2.2   Sykepleier / jordmors plikt 
En sykepleier eller jordmor som i sin virksomhet oppdager en smittet person har 
varslingsplikt overfor smittevernlegen. Dersom vedkommende helsepersonell er usikker på 
om tilstanden er meldepliktig skal vedkommende konferere med smittevernlegen eller 
pasientens fastlege som igjen kan melde tilfellet til smittevernlegen.  
               
3.3 Vaksinasjon 
 
3.3.1   Vaksinering for hepatitt B til særlig smitteutsatte grupper 
Helsepersonellet i kommunen, spesielt leger og jordmødre, samt ansatte i sosialtjenesten bør 
være oppmerksomme på personer med spesiell risiko for å bli smittet av hepatitt B. 
Spesielt nevnes: personer med langvarig omgang med kjente kroniske smittebærere, andre 
særlig utsatte personer (Folkehelseinstituttet nevner spesielt: stoffmisbrukere, prostituerte, 
menn som har sex med menn), personer eller barn av personer fra høyendemiske områder i 
verden, eller personer med visse sykdommer som gjør dem mer utsatt for hepatitt B eller dens 
konsekvenser. Disse personer vil få dekket vaksinasjon fra Folketrygden. Vaksinen rekvireres 
av smittevernlegen fra Folkehelsa på statens regning. 
For personer som i sitt arbeidsforhold har økt risiko for hepatitt B-smitte skal arbeidsgiver 
dekke vaksinasjonskostnadene. Gamvik og Lebesby kommune som arbeidsgivere skal dekke 
slike kostnader for de av sine ansatte dette er aktuelt for. For tilsatt personell må en slik 
vaksinasjon vurderes fortløpende i konkrete tilfeller. 
For øvrig skal kommunens helsepersonell følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger og 
rutiner som gjelder for hepatitt B vaksinasjon. 
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3.3.2  Reisevaksiner 
Helsetjenesten i Gamvik og Lebesby kommune, i vesentlig grad legetjenesten og 
helsesøstertjenesten, bistår kommunenes innbyggere med rådgivning og vaksinasjon ved 
reiser. For ”vanlige” reiser til ”vanlige” reisemål har kommunens helsepersonell kompetanse 
til å forestå nødvendig reisevaksinasjon. Slike kostnader dekkes ikke av Folketrygden eller 
kommunen, og må betales av den reisende selv.  
For svært spesielle reisemål, eller for langvarige opphold under primitive forhold i andre 
verdensdeler, vil vi henvise til spesialklinikker med spesiell kompetanse på feltet.  
Spesielle vaksinasjoner, for eksempel for gul feber, tilbys heller ikke i kommunen. Etter 
sentrale retningslinjer kan ingen, heller ikke leger, tilby vaksine mot gul feber uten etter 
godkjenning fra smittevernlegen i kommunen. Legekontoret i Kjøllefjord var tidligere 
godkjent for vaksinering på gul feber, men denne er i det siste ikke fornyet. 
 
3.3.3 Vaksinasjon ved sårskader 
- Legene i kommunen skal følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra Folkehelsa om 

vaksinasjon for tetanus (stivkrampe). I tillegg til det ordinære 
barnevaksinasjonsprogrammet er dette spesielt aktuelt ved sårskader.  

- Grunnet økende fare for spredning av difteri i Norge (spesielt gjennom åpne grenser i 
nordområdene) følger kommunehelsetjenesten pr i dag anbefaling om samtidig 
vaksinasjon difteri/tetanus ved behov for boosterdose ved sårskader. 

- Vaksine mot rabies anbefales etter bitt av flaggermus. 
 
3.3.4 HIV/AIDS-forebyggende arbeid 
- Ved tilfeller av HIV/AIDS skal pasientens fastlege sørge for nødvendig medisinsk 

oppfølgning i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og bidra med individuell 
veiledning om smitteforebyggende tiltak.  

- Fastlegene skal bistå med generell informasjon gjennom sitt ordinære arbeid med 
familieplanlegging og prevensjon, samt abortsøkende kvinner. 

- Helsesøstertjenesten har ansvar for informasjon om HIV/AIDS gjennom det ordinære 
informasjonsopplegget i skolen og gjennom helsestasjon for ungdom. 

- Gjennom svangerskapsomsorgen gis generell informasjon om HIV og forebyggende 
tiltak. HIV-test tilbys alle gravide.  

- Staten dekker fullt ut utgiftene til kondomer til personer med HIV-sykdom. Legene kan i 
slike sammenhenger rekvirere gratis kondomer fra Folkehelseinstituttet. 

 
3.3.5 Seksuelt overførte sykdommer 
- Helsesøstertjenesten har ansvar for å samarbeide med skolene om nødvendig informasjon 

om seksuelt overførte sykdommer og smitteforebyggende tiltak.  
- Ved tilfeller av seksuelt overført sykdom har behandlende lege plikt til, sammen med 

pasienten, å iverksette nødvendige smittevernforebyggende tiltak og smitteoppsporing. 
Dersom behandlende lege ikke er i stand til å foreta smitteoppsporing selv, eller smittet 
person ikke følger den personlige smittevernveiledningen,  skal legen, uten hensyn til 
lovbestemt taushetsplikt, gi underretning til smittevernlegen hvis hensynet til smittevernet 
krever det (SML §3-6). 

- Staten dekker i sin helhet utgifter til legebehandling og medisiner ved mistanke om, eller 
bekreftet tilfelle av seksuelt overført sykdom. 

 
3.3.6 Vaksinasjonsprogram 
Kommunehelsetjenesten skal tilby befolkningen det nasjonale program for vaksinering og 
immunisering (SML §3-8).  
For faste vaksinasjonsprogram, se kap. 4. 
For vaksinasjon i beredskapssituasjoner, se kap. 5. 
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3.4 Mottak av flyktninger 
Det er pr 010104 ikke mottak av flyktninger i Gamvik eller Lebesby kommune. Dersom dette 
blir aktuelt skal det utarbeides en egen veileder for dette som knyttes opp mot 
smittevernplanen. 
Se og pkt 2.2.1. 
For undersøkelse på tuberkulose gjelder egne forskrifter, jfr kapittel 6. 
 
3.5 Smittevern versus miljøretta helsevern 
Den 1.juli 2003 trådte ny forskrift om miljørettet helsevern i kraft. Smittevernet etter SML vil 
i noen tilfeller ha grenseflater opp mot miljøretta helsevern og annet lovverk. Det vil også 
være grenseflater mot kommunens internkontroll og rutiner for øvrig.  
Som eksempler kan nevnes avløp, skadedyrkontroll, kontroll med drikkevann/vannmagasiner, 
forskrifter om miljøretta helsevern i barnehage og skole m.v . 
Når det oppstår situasjoner som berører flere fagfelt plikter de ulike kommunale fagavdelinger 
/ etater å etablere nødvendig samarbeid for å avklare ansvarsforhold og å koordinere 
innsatsen. Kommunen kan utarbeide retningslinjer og prosedyrer for slikt samarbeid. 
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Kap.  4 -  Faste vaksinasjonsprogram  
 
4.1  Barnevaksinasjonsprogrammet  
 
4.1.1 Formål. 
� Å forebygge smittsomme sykdommer i kommunene. 
� Hovedmålet  med et vaksinasjonsprogram er aktiv immunisering og gi individuelt vern 

mot sykdom for den enkelte vaksinerte uten gjennomgått sykdom. 
� Å redusere sjansene for smittespredning til uvaksinerte. 
� Fortrenge sjukdommen på landsbasis og eventuelt utrydde den. 
� Tilstrebe en vaksinasjonsdekning i kommunen nær 100% (statlig målsetting for 

vaksinasjonsdekning POL03, DTP52 og HIB01: 95%. MMR: 98 %) 
 
4.1.2   Bruksområde. 
Selv om all vaksinasjon er frivillig, har norske barn rett til vaksinasjon og få det vern 
vaksinene i programmet kan gi (jfr Smittevernloven). Alle barn i kommunen blir tilbudt 
vaksinasjon etter det statlige anbefalte vaksinasjonsprogrammet som er utarbeid for spe- og 
småbarnsalderen. Vaksinasjonene finner sted på helsestasjonen. Påfyllingsdoser av vaksinene 
blir gitt i skolealder av skolehelsetjenesten. 
 
4.1.3   Ansvar 
Helsesøster blir regnet som legen sin medhjelper ved utføring av vaksinasjon for det nasjonale 
vaksinasjonsprogrammet. Helsestasjonslege, skolelege og ledende helsesøster har ansvar for 
at prosedyren er faglig tilfredsstillende. Helsesøstrene i Gamvik og Lebesby kommune har 
ansvar for praktisk utføring  av prosedyren, og for tilfredsstillende dokumentasjon av 
vaksinene som er gitt. 
 
4.1.4   Definisjoner 
DTP52  difteri/ tetanus/ pertussis (difteri/ stivkrampe/ kikhoste) 
HIB01  haemophlus influenzae type B 
POL03  poliomylitt  
KOM06 de tre over gitt i en kombinasjonsvaksine. 
MMR52 measles/ mumps/ rubella (meslinger/ kusma/ røde hunder. 
BCG01 tuberkulose vaksine.   
 
4.1.5   Dokumentasjon 
� Alle vaksiner blir registrert i SYSVAK (det sentrale vaksinasjonsregister), med tilhørende 

kodenr. og batchnr. 
� Dersom barnet av ulike årsaker ikke skal vaksineres, skal dette journalføres. 
� Vaksiner som er gitt, blir registrert i helsebok og helsekort (journal). 
 
4.1.6   Komplikasjoner og lette bivirkninger. 
I vaksinasjonssammenheng skiller en mellom komplikasjoner og lette bivirkninger. 
Vaksinasjonskomplikasjoner er etter Meldingsforskrifta til Smittevernloven en nominativ 
meldingspliktig tilstand (§ 2 –2).Enhver lege, sykepleier, helsesøster eller jordmor som i sin 
yrkespraksis får mistanke om  vaksinekomplikasjon har plikt til å melde dette til MSIS, 
Folkehelsa og Kommunelegen. 
 
4.1.7   Vaksinasjonsdekning i Gamvik og Lebesby kommune.  
I 2002 var det i Lebesby kommune født 15 barn og 3 tilflyttet født samme år. I Gamvik 
kommune ble det samme år og født  15 barn. I barnevaksinasjonsprogrammet  ble det utført 
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18 og ? vaksinasjoner i henholdsvis Lebesby og Gamvik kommune. Vaksinasjonsstatusen i  
kommunene er henholdsvis 100% og ? for Lebesby og Gamvik kommune. I perioder med 
presseoppslag om komplikasjoner av vaksiner, ses en viss engstelse og reservasjon mot 
vaksinen. Det er da ekstra viktig med  informasjon om vaksinen, bivirkninger som er reelle og 
forskning på dette opp mot det som har kommet fram i media.  
Dersom det er ønske om å få delt opp kombinasjonsvaksine til enkeltvaksiner, kan dette fås 
gjennom fastlegen. Da dette er utenom det oppsatte vaksinasjonsprogrammet, må disse 
vaksinene betales selv. Dette p.g.a. betydelig merarbeid for lege, helsesøster, samt 
fraktutgifter. Dette anbefales ikke fra folkehelseinstituttet (jmf MSIS uke 10, 2002) bl.a pga 
manglende dokumentasjon og vansker med å framskaffe vaksine (disse må fås på 
registreringsfritak). 
 
4.2   Vaksinasjon i skolealder. 
Elevtallet på grunnskolen ved skolestart høsten 2003 var ? og 28 for henholdsvis Gamvik og 
Lebesby kommune. 
Elevene får på ulike klassetrinn påfyllingsdose med følgende vaksiner: 
 3.klasse  Polio 
 6.klasse  Difteri / tetanus 
 7.klasse  Meslinger / kusma /røde hunder 
 9.klasse  Pirquet (skifter i 2004 til Mantoux)+ BCG 
10.klasse Polio 
Elevene med foresette skal på forhånd ha skriftlig informasjon om vaksinen og når 
vaksinasjonen blir gjennomført. I forbindelse med førskoleundersøkelse får en underskrift fra 
de foresatte om de ønsker at elevene skal fullføre vaksinene etter helsetilsynet sitt 
vaksinasjonsprogram. 
En arbeider for å ha en vaksinasjonsdekning i grunnskolen tilsvarende målsettinga i 
barnevaksinasjonsprogrammet . Målet må være å opprettholde vaksinasjonsdekningen på 
nesten 100% i grunnskolen. De same prosedyrene for dokumentasjon og melding som gjelder 
for barnevaksinasjonsprogrammet skal følges. 
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KAP. 5  -  Smittevern i beredskapssituasjoner.  
 

5.1 Smittevernlegen sin oppgave ved melding om allmennfarlig smittsom sykdom.  
 
5.1.1   Kartlegging og vurdering 
Smittevernlegen, eller stedfortreder, skal, i henhold til kap. 3.2, søke å ha oversikt over den 
epidemiologiske tilstanden i kommunen når det gjelder allmennfarlige smittsomme 
sykdommer.  
Smittevernlegen skal ved mottatt melding vurdere meldingen, dens alvorlighet, troverdighet 
og hastegrad, samt vurdere behovet for akutte eller mer langsiktige smitteverntiltak.  
Smittevernlegen skal initiere og lede det nødvendige lokale kartleggingsarbeid, og etter behov 
konsultere interne og/eller eksterne faglige ressurser. 
 
5.1.2 Tiltak og varsling  
- Smittevernlegen skal utfra en medisinsk-faglig vurdering iverksette nødvendige tiltak 

innen sitt myndighetsområde, eller komme med anbefalinger om tiltak innen andre sine 
myndighetsområder.  

- Smittevernlegen skal etter behov og situasjon rapportere til kommunens administrative 
ledelse.  

- Smittevernlegen rapporterer, i henhold til sentrale retningslinjer, lover eller forskrifter, 
tilfeller av sykdom videre til sentrale helsemyndigheter.  

- Smittevernlegen vurderer om beredskapsgruppa skal innkalles (se senere). 
- Smittevernlegen vurderer behovet for innkalling av personell, spesielle målgrupper for 

tiltak, eventuelt behov for hastevedtak etter SML, samt vurdere behovet for varsling 
gjennom media. 

 
5.2 Smittevernlegens tilgjengelighet – vaktordning. 
Det eksisterer ingen formell vaktordning for smittevernlegene. Dette er ikke vanlig i Norge, 
heller ikke i de store byene. I dagens situasjon vil det svært sjelden være behov for å kontakte 
smittevernlege utenom ordinær arbeidstid. Selv i slike situasjoner vil smittevernlegen eller 
dennes stedfortreder uansett stort sett være å treffe per telefon. 
Dersom det i en normal situasjon skulle oppstå et uventet behov for raske smittevernfaglige 
råd, og verken smittevernlegen eller dennes stedfortreder kan nås, kan øvrige av kommunens 
leger eller legevakt kontaktes. Disse vil imidlertid kun ha rådgivende funksjon og har ikke 
myndighet som smittevernlege etter SML, som for eksempel å kunne treffe hastevedtak (etter 
§4).  
Skulle et slikt behov uventet oppstå må kommunestyret tre sammen for enten å selv fatte 
hastevedtak etter SML §4-1 (m.a. stengning av virksomhet), eller peke ut ny smittevernlege 
som kan fatte vedtak om tvangsbehandling etter §4-2. 
Dersom situasjonen skulle tilsi det, for eksempel ved nasjonale eller regionale 
beredskapssituasjoner, har rådmannen fullmakt til å på kort varsel etablere en formalisert 
vaktordning innen smittevernet. En slik ordning skal så snart som mulig i etterkant 
godkjennes av kommunestyret.  
 
5.3  Departementets rettigheter (SML §3-8). 
Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, 
kan departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la 
seg vaksinere. 
Ved et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet i forskrift 
bestemme at personer som ikke er vaksinert  
a) må oppholde seg innenfor bestemte områder. 
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b) skal nektes deltaking i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, 
møter eller kommunikasjonsmidler. 

c) må ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens (smittevernlegens) nærmere 
bestemmelse. 

 
5.4  Møteforbud, stengning av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering 

og smittesanering (SML §4-1) - hastevedtak 
Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke 
at den blir overført, kan kommunestyret vedta 
a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale 

omgangen overalt der mennesker er samlet. 
b) Stenging av virksomheter som samler flere mennesker, som barnehager, skoler, 

svømmehaller, butikker eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i 
aktiviteter der. 

c) Stans eller begrensning i kommunikasjoner. 
d) Isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres 

bevegelsesfrihet i opptil 7 dager av gangen. 
e) Pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av 

gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av 
rotter og andre skadedyr, avlusning eller annen smittesanering. 

Statens helsetilsyn kan i visse situasjoner vedta tiltak som nevnt over for hele eller deler av 
landet. 
Ved tiltak som nevnt over, kan kommunestyret sørge for iverksetting dersom den ansvarlige 
ikke retter seg etter vedtaket. Tiltakene gjennomføres for den ansvarliges regning, kommunen 
hefter for kravet om vederlag. 
Ved tiltak etter bokstav e, kan kommunestyret om nødvendig skade den ansvarliges eiendom. 
Ved tiltak etter bokstav d og e kan kommunestyret mot vederlag også bruke eller skade andres 
eiendom. Det er et vilkår at vinningen er vesentlig større enn skaden eller ulempen ved 
inngrepet. 
Tiltak skal straks oppheves eller begrenses når det ikke lenger er nødvendig. 
 
I hastesaker kan smittevernlegen utøve den myndighet som kommunestyret har etter dette 
punkt. 
 
5.5  Forbud mot utførelse av arbeid m.m. (SML §4-2) 
En smittet person med allmennfarlig smittsom sykdom som gjennom sitt arbeid eller ved 
deltakelse i undervisning er en alvorlig fare for overføring av smitte til andre, kan forbys å 
utføre dette arbeid i opptil 3 uker. 
Slikt vedtak gjøres av smittevernlegen sammen med den sykehuslegen som Helse Nord har 
utpekt til slike vedtak.  
Fylkeslegen avgjør klage på vedtak. En klage har ikke utsettende virkning på iverksetting av 
vedtak. 
 
5.6  Obduksjon og gravferd (SML §4-5, 4-6). 
Smittevernlegen kan i visse tilfeller vedta at en avdød med en allmennfarlig smittsom sykdom 
skal obduseres.  
Ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan kommunestyret vedta 
forholdsregler i forbindelse med gravferd, herunder at avdøde personer skal kremeres, eller at 
det skal settes i verk andre spesielle tiltak. 
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5.7   Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og 
gjennomføre tiltak (SML §4-9). 

Kommunestyret kan pålegge helsepersonell i kommunehelsetjenesten å gjennomgå nødvendig 
opplæring for å kunne delta i smittevernarbeidet. 
Kommunestyret kan ved alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak 
pålegge helsepersonell som har gjennomgått nødvendig opplæring, å delta og utføre 
nødvendige oppgaver i smittevernarbeidet. Dette inkluderer forebyggelse eller undersøkelse 
og behandling av person med smittsom sykdom. 
Helsepersonell har plikt til å følge pålegg fra Statens helsetilsyn når det gjelder bestemte 
måter å undersøke og behandle allmennfarlig smittsom sykdom på. 
 
5.8   Tvangstiltak overfor smittede personer (SML §5) 
Dersom en smittet person motsetter seg undersøkelse kan det i visse situasjoner gjøres vedtak 
om tvungen innleggelse i sykehus til legeundersøkelse og eventuelt kortvarig isolering. 
Dette vil svært sjelden være aktuelt. Dette skal være siste utvei og alle forsvarlige frivillige 
tiltak skal være forsøkt først. 
Slike saker innledes ved at smittevernlegen utarbeider forslag til tiltak. Forslaget skal 
forelegges Fylkeslegen, som omgående skal sende til smittevernnemda. 
Smittevernnemda settes sammen etter reglene i sosialtjenestelovens §9-2. 
Hastevedtak om tvangstiltak kan gjøres av kommunens smittevernlege sammen med den 
sykehuslegen Helse Nord har utpekt til slike oppgaver.  
Smittevernloven inneholder detaljerte retningslinjer for framgangsmåten i slike saker. 

 
5.9   Beredskapsgruppe for smittevern i Gamvik og Lebesby kommune. 
I tidligere smittevern plan er kommuneleger og helsesøstre nevnt som første linje i 
smittevernarbeidet i en beredskapssituasjon som under normale forhold, uten at det er 
oppnevnt en beredskapsgruppe for smittevern. Den vil nå opprettes. 
 
5.9.1 Beredskapsgruppa - sammensetning: 
- Smittevernlegene. 
- Ledende helsesøstre. 
- Helse og sosialsjef/Helsesjef 
- Evt ovenstående sine stedfortredere og/eller nødvendige medhjelpere. 
I saker der smittevernarbeidet grenser mot, eller innbefatter behov for tiltak innen miljørettet 
helsevern, drikkevann  eller lignende, skal i tillegg teknisk sjef, eller dennes representant, 
delta i beredskapsgruppa.  
Representant for Mattilsynet kan delta der det er aktuelt (smitte gjennom næringsmidler etc.) 
Ved behov kan andre personer innkalles, for eksempel representant for skoleadministrasjonen 
ved sykdomsutbrudd i skole m.v. 
Rådmennene, eller dennes stedfortreder, har møterett i beredskapsgruppa. 
 
5.9.2 Beredskapsgruppa – ledelse / fullmakter 
- Smittevernlegene leder beredskapsgruppa og har ansvar for å kalle inn til møte. 
- Beredskapsgruppa er en rådgivende instans overfor kommunene, samt å betrakte som ei 

arbeidsgruppe i de aktuelle beredskapssituasjoner. 
- Beredskapsgruppa har ikke besluttende myndighet, med mindre dette er særskilt delegert. 

Smittevernlegene har dog utøvende myndighet innen rammene av SML eller annen 
delegasjon. 

 
5.9.3 Når beredskapsgruppa skal møtes uten opphold: 
- Ved mistenkt, eller bekreftet tilfelle, av gruppe A sykdom. 
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- Ved tilfelle av sykdom gruppe B, der sykdommen er av en slik karakter at flere må antas å 
ha blitt eller lett kan bli smittet, for eksempel legionellose, meningokokksykdom, 
drikkevannbåren sykdom eller næringsmiddelassosiert sykdom som EHEC. 

- Ved utbrudd (flere tilfeller) av sykdommer i gruppe B, der 2 eller flere tilfeller kan antas å 
ha samme smittekilde. 

- Ved enkelttilfeller av allmennfarlig sykdom der særlig grad av årvåkenhet kreves, for 
eksempel meningokokksykdom hos barn/ungdom i skole/barnehage. 

- Det vil ved hvert tilfelle vurderes om det er nødvendig å kalle inn hele gruppa eller kun 
representanter fra den kommunen det gjelder. 

 
5.9.4  Beredskapsgruppa sine oppgaver: 
- Bistå smittevernlegen med arbeidet etter kap. 5.1.2. 
- Ha ansvar for å vurdere og iverksette vaksinering / medisinering og/eller andre 

smitteforebyggende tiltak. 
- Ha ansvar for nødvendig opplysningsarbeid til aktuelle personer eller befolkningsgrupper. 
- Vurdere når smitteverntiltak kan avsluttes. 
- Samarbeide med interne eller eksterne fagmiljø der dette er aktuelt. 
- Nødvendig informasjon til publikum i samarbeid med kommunens 

informasjonsansvarlige. 
- På kort varsel kunne utarbeide en plan for utbrudd av pandemisk influensa. 
 
5.9.5 Beredskapsgruppa – evaluering og revisjon 
Beredskapsgruppa skal møtes minst en gang pr år. Smittevernlegene har ansvar for innkalling. 
Det generelle smittevernarbeidet i kommunene skal da drøftes. 
Det skal også gjøres en vurdering av behovet for revisjon av smittevernplanen. 
 
5.10 Kommunal beredskap for pandemisk influensa 
Se Appendix 3. 
I øvrige kommunale beredskapsplaner bør finnes planer for hvordan kommunen håndterer 
sammenbrudd av vanlig sivil infrastruktur p.g.a. mange syke, ikke minst blant helsepersonell 
og i  støttefunksjoner som barnehager, kommunikasjoner m.v. 
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Kap. 6  -  Program for tuberkulosekontroll 
 
6.1 Innledning – bakgrunn. 
- Nye forskrifter om tuberkulosekontroll er gjeldende fra 1. januar 2003. Forskriften 

erstatter tuberkuloseforskriften av 20. oktober 1996. Etter forskriftens §2-1 skal alle 
kommuner ha et tuberkulosekontrollprogram som skal utgjøre en del av kommunens 
smittevernplan. Forskriften stiller minimumskrav til innholdet i et slikt program. 

- Tuberkuloseforskriften omfatter alle personer som oppholder seg i Norge. Forskriften 
gjelder på kontinentalsokkelen og norske skip/luftfartøy hvor de befinner seg i verden. 

- Tuberkulose er en svært smittsom sykdom. Sykdommen rammer oftest luftveiene, men 
kan ramme alle kroppens organer. Den smitter ikke bare ved alminnelig kontakt, men også 
gjennom luftsmitte. For å bli smittet kan det være nok å oppholde seg en kort stund i 
samme rom eller transportmiddel som en smittet person. Tuberkelbasillen er svært 
hardfør; for eksempel overlever den koking. 

- Insidensen (forekomst av nye tilfeller) av tuberkulose i Norge har de siste årene vært 
stabil med ca 300 nye årlige tilfeller. Det var på slutten av 90 tallet en liten tuberkulose 
epidemi i Nordkapp kommune. Sykdommen er et økende problem på verdensbasis. BCG-
vaksinasjon gir en delvis beskyttelse mot sykdommen. Økende geografisk mobilitet gjør 
det nødvendig med sterkere målretting av tuberkulosekontrollen mot bestemte grupper.  

- Alle påviste tilfeller av tuberkulose i Norge blir registrert i Det sentrale 
tuberkuloseregister.  

 
6.2  Hovedinnholdet i ny forskrift om tuberkulosekontroll: 
- Den rutinemessige tuberkulosekontrollen av yrkesgrupper som lærere, personer knyttet til 

barneomsorg, helsepersonell, sjøfolk og militært personell oppheves. 
- Plikt for visse personer til å gjennomgå tuberkulosekontroll, jfr pkt 6.6. 
- Det regionale helseforetak skal utpeke en tuberkulosekoordinator som skal sørge for at 

tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd. Det er pr utgangen av 2003 utpekt en 
tuberkulosekoordinator ved Helse Finnmark, i Kirkenes. 

- Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha tuberkuloseprogram. Helse Nord RHF 
har utarbeidet tuberkulosekontrollprogram som er tilgjengelig på Helse Nords 
hjemmesider; www.helse-nord.no 

- Det stilles spesifikke krav til kommunene om hva tuberkulosekontrollprogrammet skal 
inneholde. Tuberkuloseprogrammene skal blant annet inneholde tilbud om vaksinasjon. 

- Direkte observert behandling innføres som prinsipp for behandling av tuberkulose. 
 
6.3 Definisjoner 
- Tuberkulosekontroll: Virksomhet om omfatter tuberkuloseundersøkelser, behandling, 

oppfølgning, overvåkning av tuberkulose, samt informasjon med sikte på å forebygge 
forekomsten og motvirke utbredelsen av tuberkulose. 

- Tuberkuloseundersøkelse: Medisinsk undersøkelse med faglige anerkjente metoder for å 
avgjøre om en person har tuberkulose eller for å følge utviklingen av tuberkuløs sykdom 
hos denne. 

- Direkte observert behandling (DOT): Behandlingsopplegg som går ut på at helsepersonell 
observerer pasientens inntak av alle doser av tuberkulosemedikamenter. 
Flere studier fra inn- og utland slår fast at slik behandling øker sannsynligheten for 
helbredelse, samt reduserer risikoen for resistensutvikling. 
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6.4 Ansvarsforhold i kommunens tuberkulosekontrollprogram 
 
6.4.1 Generelt – kommunens oppgaver 
I praksis vil tuberkulosekontrollen kreve et likeverdig samarbeid mellom de ulike 
faggruppene, spesielt smittevernlegen og helsesøster. Kommunen er pliktig til å ha personell 
med kompetanse til å gjennomføre og overvåke tuberkulosekontrollen. Kommunen har ansvar 
for å påse at helsepersonell kan få nødvendig opplæring og anledning til å vedlikeholde sine 
kunnskaper (forskriftens kap. 4). 
Videre (etter forskriftens kap. 4) har kommunen plikt til å dekke alle utgifter knyttet til 
gjennomføringen av tuberkuloseprogrammet som utføres av kommunehelsetjenestens ulike 
ledd. Dette gjelder også utgifter som personer påføres for å oppfylle plikt til å gjennomgå 
tuberkulinundersøkelse. Egenandeler kan ikke kreves. 
Nasjonalt folkehelseinstitutt utga en oppdatert veileder om kontroll av tuberkulose i 2003, 
SMITTEVERN 7. Denne veilederen skal ligge til grunn for fagpersonellet i Gamvik og 
Lebesby sin virksomhet i tuberkulosearbeidet. 
 
6.4.2 Smittevernlegens ansvar i tuberkulosearbeidet 
- Ha det faglige overoppsyn for tuberkulosearbeidet i kommunen. 
- Se tuberkulosekontrollen i sammenheng med smittevernarbeidet for øvrig. 
- Utarbeide tuberkulosekontrollprogram, og komme med forslag til revisjon/endringer. 
- Gi råd til kommunens administrative og politiske ledelse om nødvendige tiltak. 
- Vurdere behovet for kompetanseheving hos kommunens helsepersonell. 
- Være et bindeledd mellom legekontor og helsestasjon / pleie- og omsorgstjeneste. 
- Oversende resultat av tuberkuloseundersøkelsen og journal til kommunelegen i ny 

bopelskommune ved flytting av personer. 
- Være bindeledd mellom sentrale/regionale helsemyndigheter og den lokale helsetjenesten.  
- Ved behov delta på utskrivningsmøte på sykehus. Eventuelt kan annen lege oppnevnes til 

møtet dersom dette er mer hensiktsmessig, for eksempel vedkommende sin fastlege. 
- Bistå regional tuberkulosekoordinator med overvåkning av forekomsten av tuberkulose. 
- Lede organisering og etablering av nødvendige helsekontroller etter behov, for eksempel 

ved utbrudd av tuberkulose, mottak av flyktninger m.v. 
- Ha ansvar for nødvendig smitteoppsporing ved utbrudd eller enkelttilfeller. 
- Motta melding fra politiet / lensmannsetaten om nyankomne statsborgere som plikter å 

framstille seg for tuberkulosekontroll, og sørge for at helsesøster følger opp slik kontroll. 
- Sammen med sykehuslege utpekt av Helse Nord etter SML fatte vedtak om fritak for 

tuberkuloseundersøkelse (før 1/1-03 lå slik vedtakskompetanse til smittevernlegen alene). 
- Holde seg faglig oppdatert, både medisinsk og juridisk, innen tuberkulosearbeidet, og 

gjennom helse- og sosialetatens fagledermøter og fora for øvrig bidra med nødvendig 
informasjon og opplæring av ansatte der det er aktuelt. Om nødvendig holde egne kurs / 
møter om generelt smittevern eller enkeltpasienter. 

- Ved behov utarbeide faglige prosedyrer, eller godkjenne sådanne, etter behov eller etter 
bestemmelsene i forskrift om tuberkulosekontroll. 

 
6.4.3 Ledende helsesøsters ansvar i tuberkulosearbeidet 
- Det daglige ansvar for informasjon og vaksinasjon innenfor det ordinære 

vaksinasjonsprogrammet. 
- All gjennomføring av tuberkulintesting (dvs skoleelever, risikogrupper, på oppdrag av 

lege / smittevernlege m.v.). 
- Utarbeide og revidere skriftlige prosedyrer på vaksinasjon og tuberkulosekontroll (når det 

måtte behøves i tillegg til denne smittevernplanen). 
- Sikre tilstrekkelig lager med vaksine og forsvarlig oppbevaring.  
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- Oppfølgning, sammen med hjemmesykepleie og lege, av person som behandles utenfor 
sykehus med tuberkulosemedikamenter. 

- Bistå smittevernlegen i tuberkulosearbeidet (jfr pkt 6.4.2), herunder informasjon og 
smitteoppsporing og rapportering. 

- Holde seg tilstrekkelig faglig oppdatert. 
 
6.4.4 Pleie- og omsorgstjenesten sitt ansvar 
Pleie- og omsorgstjenesten har delegert ansvar for den praktiske gjennomføring av direkte 
observert behandling. Pleie- og omsorgstjenesten skal etter behov yte øvrige nødvendige 
tjenester rundt tuberkulosesmittede.  
 
6.4.5 Øvrig helsepersonell sitt ansvar – meldeplikt og behandlingsansvar 
En lege, eller annet helsepersonell, som oppdager eller får mistanke om tuberkulose, skal 
samme dag gi melding om dette. Melding sendes uten hensyn til lovbestemt taushetsplikt. Det 
benyttes skjema for nominativ melding om smittsom sykdom. Pasienten skal ha informasjon 
om hvem som får meldingen og hva den skal brukes tid. 
Meldingen skal sendes smittevernlegen, regional tuberkulosekoordinator og Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt.  
Fastlegene har plikt til, som for øvrige listepasienter, å bistå i diagnostikk, behandling, 
smitteoppsporing og øvrig oppfølgning av en person med mistenkt eller påvist tuberkulose.  
 
6.5  Rutiner for direkte observert behandling (DOT) 
- Oppstart av slik behandling skal skje ved sykehus eller i samråd med sykehus.  
- Ved utskrivning av pasient fra sykehus til hjemmet / kommunal institusjon vil det fra 

sykehuset sin side av og til bli arrangert et møte med den kommunale helsetjenesten for å 
informere om behandlingen og avklare ansvarsforhold.  
Følgende skal som hovedregel møte fra kommunens side: smittevernlegen, ledende 
helsesøster og representant for hjemmesykepleien møte. Eventuelt stedfortredere for disse. 
Eventuelt kan også pasientens fastlege møte. 

- Pleie- og omsorgstjenesten vil ha et hovedansvar for den praktiske gjennomføringen av 
DOT. Slikt ansvar krever delegering fra smittevernlegen i hvert enkelt tilfelle. Der det er 
hensiktsmessig og faglig forsvarlig kan det avtales andre måter å gjennomføre direkte 
observert behandling på.  

- DOT kan ikke delegeres til andre enn helsepersonell (etter definisjonene i 
Helsepersonelloven). 

- Når det foreligger smittefare skal det unngås at vedkommende person møter ved 
legekontor/helsestasjon for medikamentutdeling. Som hovedregel skal medisineringen 
foregå i pasientens hjem. For personer uten fast bopel må det lages individuelle løsninger. 

- Gjennomføring av DOT krever at samtlige involverte ansatte har fått nødvendig 
informasjon og opplæring. Ansvaret for dette ligger hos aktuell avdelingsleder i 
hjemmesykepleien. 

- Det skal i hvert enkelt tilfelle utarbeides skriftlige prosedyrer og behandlingsskjema. 
Behandlingen skal gjennomføres i nært samarbeid med behandlende lege, smittevernlege 
og evt helsesøster. Pasientinformasjon om DOT er tilgjengelig på www.fhi.no eller kan 
fås ved henvendelse til Helse Finnmarks tuberkulosekoordinator. 

- Pleie- og omsorgstjenesten skal, der det er nødvendig og på delegasjon fra 
smittevernlegen, ha ansvar for oppbevaring av tuberkulosemedikamenter til den enkelte. 
Det vises her til Forskrift av 18. november 1987 nr 1153 om legemiddelforsyningen mv. i 
den kommunale helsetjeneste.  
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6.6 Ansvarsforhold for personer tilmeldt fastlege utenfor hjemkommunen 
Deler av befolkningen i Gamvik og Lebesby kommune har fastlege utenfor 
bodstedskommunen. Der personer i Gamvik har fastlege i Lebesby kommune og omvendt får 
det i dette tilfellet ingen vesentlig praktisk betydning. 
Det er kommunehelsetjenesten i pasientens bostedskommune eller oppholdskommune som 
har hovedansvaret for oppfølgning, behandling, smitteoppsporing og direkte observert 
behandling av en person. I slike tilfeller vil det være svært aktuelt å samarbeide med 
pasientens fastlege og/eller smittevernlegen i den aktuelle kommune.  
 
6.7   Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse (fra forskriftens §3) 
- Følgende personer har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse: 
1) Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose og som skal oppholde seg i landet i 

mer enn 3 måneder. Undersøkelsen omfatter tuberkulintesting og røntgenundersøkelse av 
personer fylt 15 år. 
Plikten gjelder også alle flyktninger som kommer til kommunen via FN’s høykommisær 
for flyktninger, selv om deres opprinnelsesland har lav forekomst av tuberkulose. 
Nasjonalt folkehelseinstitutt angir hvilke land som kan regnes å ha høy forekomst av 
tuberkulose. Pr 1. juli 2002 er dette alle land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, 
Australia, New Zealand og Japan. 

2) Personer som kommer fra eller har oppholdt seg i minst 3 måneder i land med høy 
forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og 
sosialtjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten 
gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger. 

3) Andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli 
smittet med tuberkulose. 

4) Forsvaret gir retningslinjer for militært personell. 
 
Øvrige bestemmelser: 
- En person med tuberkuløs sykdom plikter å ta imot den personlige smittevernveiledning 

som legen gir. 
- En person som selv mistenker at han/hun kan være smittet med tuberkulose har plikt til å 

oppsøke lege for undersøkelse. 
- Tuberkuloseundersøkelsen skal være uten utgifter for den som har plikt til å gjennomgå 

slik undersøkelse. Vedkommende skal få dekket reiseutgifter. 
- Undersøkelser som nevnt over skal gjennomføres så snart som mulig. For flyktninger og 

asylsøkere er det krav om undersøkelse innen fjorten dager etter innreise. 
- Arbeidsgiver har ansvar for at personer som nevnt over har gjennomført 

tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse.  
Gamvik og Lebesby kommune skal som arbeidsgiver ha prosedyrer og 
internkontrollsystemer som sikrer at disse undersøkelsene blir ivaretatt. 

 
 
6.8   Identifikasjon av risikoindivider / risikogrupper  
Kommunehelsetjenesten, spesielt leger, helsesøstre, jordmødre, og ansatte i pleie og 
omsorgstjenesten, skal anse følgende personer eller grupper å være i risiko, og der være 
spesielt oppmerksom på symptomer på tuberkulose.  
- Personer eller grupper som nevnt under pkt 6.7. 
- Personer som er eksponert for personer med mistenkt eller påvist smitteførende 

tuberkulose. 
- Personer med typiske symptomer på tuberkulose (hoste over 3 ukers varighet, oppspytt, 

feber og vekttap). Spesiell oppmerksomhet hos eldre sykehjemspasienter som ofte er 
naturlig tuberkulin-positive. 
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- Sprøytenarkomane, hjemløse, AIDS-syke og personer med dårlig ernæringstilstand. Hos 
disse grupper kreves spesiell årvåkenhet fra både helsetjeneste og sosialtjeneste. Ved 
utbrudd i disse grupper skal kommunen vurdere å opprette et lavterskeltilbud, eventuelt 
etablere et screeningprogram. 

- Bistandsarbeidere som kan være utsatt for smitte selv under korte utenlandsopphold.   
 
6.9 Diagnostikk av tuberkulose  
- Ved mistenkt tuberkulose har den enkelte fastlege ansvar for aktuell diagnostikk og at 

adekvat utredning iverksettes. Ved vanskeligheter, for eksempel der pasienten ikke har 
fastlege (utlendinger m.v.) eller har fastlege annet sted, skal smittevernlegen sørge for at 
en av kommunens leger påtar seg dette arbeidet. 

- Diagnostikk og oppfølgning skal følge faglig aksepterte normer (se veileder).  
- Dersom lege rekvirerer ekspektoratprøver plikter henholdsvis helsesøster eller sykepleier 

å bistå til taking, oppbevaring og innsending av slike prøver.  
- Ved påvist eller mistenkt tuberkulose skal personen henvises spesialisthelsetjenesten. 
 
6.10 Tiltak ved tilfeller av tuberkulose 
Ved påvist tilfelle av sykdom iverksettes de tiltak som ellers er nevnt i dette 
tuberkulosekontrollprogrammet, samt øvrige faglige prosedyrer og retningslinjer.  
Sentralt står smitteoppsporing, informasjon og opplegg for direkte observert behandling. 
Spesialist i lungemedisin, infeksjonssykdommer eller pediater har ansvar for igangsetting av 
behandling og valg av behandlingsregime.  
Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å lage en behandlingsplan i samarbeid med pasienten 
og smittevernlegen. Oppfølgning, kontroll og DOT skal skje i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. 
Pasienter med multiresistent tuberkulose skal behandles på det sykehuset som er utpekt av 
Helse Nord 
 
6.11 Smitteoppsporing 
Enhver person med tuberkulose har plikt til å samarbeide med helsetjenesten om smittevern 
og smitteoppsporing.  Helsesøster vil ha hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen av 
smitteoppsporingen.   
Smitteoppsporingen vil ha som hovedformål å få oversikt over hvem som mest sannsynlig kan 
ha blitt utsatt for smitte, for eksempel arbeidskolleger, familiemedlemmer, 
husstandsmedlemmer m.v. Det tas kontakt med de aktuelle personer, og disse skal tilbys 
nødvendige medisinske undersøkelser med tanke på smitte. 
Helsesøster samarbeider med smittevernlege, fastleger og øvrig helsetjeneste etter behov. 
 
6.12 Informasjon 
Personer med mistenkt eller påvist tuberkulose har krav på informasjon om sykdommen, samt 
informasjon om rutiner for videre utredning og behandling. 
Ved utbrudd (flere tilfeller) kan det være aktuelt å informere befolkningsgrupper om 
sykdommen, smitteforebyggende tiltak, symptomer på sykdom, samt tilbud om vaksinasjon. 
Helsesøster og smittevernlege er ansvarlig for å vurdere behovet for, samt gjennomføre slik 
informasjon. 
 
6.13 Vaksinasjon 
- Vaksinasjon for skolebarn er omtalt under kapittel 4. Alle skolebarn tilbys BCG-vaksine i 

9. klasse. Pr i dag er vaksinasjonsdekningen svært bra. 
- Tidligere tuberkuloseforskrift inneholdt bestemmelser om vaksinasjon for en rekke 

yrkesgrupper. Det er nå lagt opp til at vaksinasjon skal baseres på faglige, individuelle råd.  
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- Gamvik og Lebesby kommune skal ha tilbud om vaksinasjon til personer eller grupper der 
det er aktuelt etter en medisinskfaglig vurdering. Spesielt nevnes grupper omtalt under 
kapittel 6.7 eller i forbindelse med miljøundersøkelser. Tuberkuloseveilederen fra 
Folkehelseinstituttet gir nærmere retningslinjer for vaksinasjon. 

- Personer som ønsker vaksinasjon, eller der det anbefales, skal som hovedregel få dette 
utført hos helsesøster med mindre det foreligger medisinske kontraindikasjoner. 
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         Marie Barlindhaug 010404 

Kortversjon smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune       

Hovedoppgaver for kommunale aktører innen smittevernet:  
Kommunale 
etater / instanser 

Normalsituasjon Beredskapssituasjon 

Kommunestyre 
 

- Vedta smittevernplan. 
- Ansvarlig for forsvarlige 

rammebetingelser for smittevernet. 
- Utpeke smittevernlege og 

stedfortreder for denne. 
- Plikt til å dekke alle kostnader ved 

gjennomføring av kommunens 
tuberkulosekontrollprogram. 

- Vurdere ekstraordinært møte. 
- Vedta tiltak etter råd fra 

smittevernlege. 
- Hastevedtak om møteforbud, 

stengning av virksomheter, 
begrensning i kommunikasjoner 
m.v. 

- Bevilge nødvendige ekstra- midler 
til gjennomføring av tiltak 

Rådmann - Legge praktiske forhold til rette for 
smittevernarbeidet, også den 
sektorovergripende del. 

- Fullmakt til mindre endringer i 
smittevernplanen. 

- Bistå smittevernlegen i 
gjennomføring av  kommunens  
vedtak innen smittevern. 

- Ansvarlig for gjennomføring av 
hastevedtak fattet av komm.styret 
eller smittevernlegen. 

- Aktiv deltakelse i 
smittevernarbeidet, samt 
koordinering av ressurser. 

- Delta etter behov i 
beredskapsgruppa. 

- Etter behov omdisponere personell 
og ressurser. 

Helse og sosialsjef - Bistå kommunens helsepersonell i 
det smitteforebyggende arbeidet. 

- Ansvar for at smittevernplanen er 
gjort kjent for aktuelt personell i 
kommunen, også i andre sektorer. 

- Delta i beredskapsgruppa. 
- Handle på vegne av adm. 
- Omdisponere kommunens 

helsepersonell etter behov og etter 
råd fra smittevernlege. 

Smittevernlege - Utføre oppgavene angitt i 
smittevernloven og tub.-forskr. 

- Utarbeide forslag til 
smittevernplan, samt revisjon. 

- Epidemiologisk overvåkning. 
- Gi råd til kommunens ledelse, samt 

øvrige etater og publikum etter 
behov eller på forespørsel. 

- Administrativt ansvarlig for 
iverksetting av kommunens vedtak 
innen smittevern. 

- Nødvendig samarbeid med 
kommunens helsepersonell. 

- Planlegging av helsetjeneste ved 
mottak av flyktninger. 

- Lede og kalle inn 
beredskapsgruppa. 

- Fatte hastevedtak på vegne av 
kommunestyret. 

- I visse situasjoner fatte 
tvangsvedtak overfor personer. 

Stedfortredende 
Smittevernlege 

- Overta smittevernlegens funksjoner 
i dennes fravær. 

- Holde seg orientert om den 
epidemiologiske situasjonen. 

- Overta smittevernlegens 
funksjoner i dennes fravær. 

- Arbeide sammen med 
smittevernlegen når 
arbeidsmengden tilsier det. 

Fastlege - Varslingsplikt smittevernlege. 
- Meldeplikt MSIS.  
- Meldeplikt tuberkulose. 
- Ansvar for forsvarlig diagnostikk, 

behandling og smitteoppsporing i 
samarbeid med smittevernlegen. 

- Bistå smittevernlegen og 
helsetjenesten for øvrig etter 
behov. 
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Sykepleier / 
jordmor  

- Varslingsplikt til smittevernlegen 
(meldepl. sykdommer). 

- Holde seg alminnelig faglig 
oppdatert. 

- Ploms: dir. observert beh. 

- Kunne bli omdisponert som ledd i 
handlingsplan. 

- Plikt til å gjennomgå opplæring for 
å delta i smittevernarbeidet (etter 
vedtak i komm.styret). 

Helsesøster - Faglig og administrativt ansvar for 
helsestasjonens og 
skolehelsetjenestens arbeid innen 
smittevern. 

- Ansvarlig for gjennomføring av det 
praktiske arbeidet med tbc-kontroll. 

- Vaksinasjon i henhold til det 
offentlige vaksinasjonsprogrammet. 

- I samarbeid med legetjenesten tilby 
de vanligste reisevaksiner. 

- Informasjon til skoleelever om 
seksuelt smittsomme sykdommer, 
HIV og andre aktuelle infeksjoner 

- Delta i beredskapsgruppa. 
- Praktisk gjennomføring av 

smitteoppsporing, spesielt 
tuberkulose. 

- Praktisk ansvar for bestilling og 
oppbevaring av vaksiner. 

- Bistå smittevernlege i arbeidet 
med diagnostikk, behandling, 
vaksinasjon og informasjon både 
til grupper og enkeltpersoner. 

Øvrig kommunalt 
helsepersonell 

- Kjenne til at kommunen har en 
smittevernplan og dens 
hovedinnhold. 

- Delta etter evne og kompetanse 
som legenes medhjelpere ved 
behov for større innsats. 

Skolesjef - Kjenne til smittevernplanen og 
gjøre den kjent for skolene. 

- Ved behov delta i 
beredskapsgruppa. 

Teknisk sjef  - Ansvar for tekniske tjenester med 
betydning for smittevernet 
(drikkevann, avløp, 
skadedyrkontroll m.v.) 

- Ved behov delta i 
beredskapsgruppa. 

 

Mattilsynet - På delegasjon fra kommunen føre 
tilsyn med næringsmidler, 
miljørettet helsevern m.v. 

- Ved behov delta i 
beredskapsgruppa. 

 
Legevakten for 
Gamvik og 
Lebesby 

- Gjensidig varsling ved utbrudd av 
allm.farlig smittsom sykdom. 

-      Være en del av regionens  
beredskap ved større utbrudd. 

 
 
BEREDSKAPSGRUPPE (erstatter ikke smittevernlegens ansvar etter smittevernloven): 
Basis-sammensetning: Viktigste oppgaver i 

norm.situasjon 
Viktigste  oppgaver i 
beredskapssituasjoner 

- Smittevernleger (leder) 
- ledende helsesøstre 
- helsesjef (sekretær) 
 
Og / eller med stedfortredere 
/ medhjelpere for disse. 

- Møtes minst en gang 
årlig. 

- Vurdere behov for 
revisjon av planen. 

- Evaluere det 
generelle smitte- 
vernarbeidet. 

 

- Samles uten opphold ved tilfelle av gr. 
A sykdom og visse gr. B sykdommer., 
eller i visse enkelttilfeller 

- Rådgivende organ for kommunen. 
- Bistå smittevernlegen. 
- Informasjonsansvar. 
- Evt plan for utbrudd av pandemisk 

influensa. 
- Samarbeid internt / eksternt. 
- Vurdere når smitteverntiltak kan 

avsluttes. 
Følgende personer møter etter behov / situasjon i beredskapsgruppa: 
- Rådmannen (møterett). 
- Kommunalsjef teknikk. Ved for eksempel drikkevannbåren smitte m.v. 
- Kommunalsjef oppvekst. Ved for eksempel utbrudd i skole / barnehage. 
- Representant fra næringsmiddeltilsynet. Ved for eksempel vann- eller næringsmiddelbåren smitte. 
- Andre interne / eksterne kompetansepersoner. 
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TELEFONLISTE SENTRALE PERSONER / INSTANSER I SMITTEVERNET 
(Sist oppdatert ) 
 

Gamvik Kommune 

Smittevernlege/ 
kommunelege I 
Tom Viken 

Tlf.arb.  
Tlf. priv.:  

Kommunelege II  
 

Tlf. arb.:  
Tlf. priv.:  

Ledende helsesøster  Tlf. arb.:  
Tlf. priv.:  

Helsesjef  Tlf. arb.:  
Tlf. priv.:  

Rådmann  Tlf. Arb.:  
Tlf. priv.:  

Teknisk sjef  
 

 

Oppvekstsjef  
 

 

Lebesby Kommune 

Smittevernlege/ 
kommuneoverlege  
Tom Viken 

Tlf. arb. 78499550 
Tlf. priv.:  

Kommunelege  
Saleh Hessen 

Tlf. arb.: 78499550 
Tlf. priv.:  

Helsesøster  
Maj Kristine Pohjanen 

Tlf. arb.: 78489520 / 550 / 555 
Tlf. priv.:78499827 / 40242758 

Helse og sosialsjef Lebesby 
Lisbeth Faltin 

Tlf. arb.:  78499500 / 522 
Tlf. priv.: 41 33 77 48 

Rådmann  
Margoth Fallsen 

Tlf. arb.: 784995500 / 557 
Tlf. priv.: 78498620 

Teknisk sjef  
Kjell Wian 

Tlf arb.: 78499500 / 567 
Tlf. priv.: 78 49 83 00 

Oppvekstsjef  
Jan Holm Hansen 

Tlf arb.: 78499540 / 541 
Tlf priv.: 

Viktige samarbeidspartnere utenfor kommunene 

Fylkeslegen i Finnmark Tlf.: 78950390  
Helse Finnmark 
Hammerfest 

Tlf.: 78421000 
www.helsefinnmark.no 

Helse Finnmark Kirkenes Tlf.: 78973000 
www.helsefinnmark.no 

Universitetssykehuset i 
Nord Norge 

Tlf.: 77626000 
www.unn.no  

Mattilsynet Karasjok Tlf.:78466311  
Mattilsynet Vadsø Tlf.: 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
 

Tlf.: 22042200 
www.fhi.no 
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Appendix 3 Plan for pandemisk influensa. 
 
Dokumenter  
Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa. 
http:/www.odin.no/filarkiv/273635/Beredskapsplan pandemi.pdf 
Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 170206 Tiltak mot influensa 
Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 2202.06 vedr Nasjonal beredskapsplan for pandemisk 
influensa – oppgaver og ansvar for kommuner og helseforetak i Finnmark 
I tillegg vises det til informasjon på http:www.voanews.com/ftpafp/BirdFluEN1205/start.swf 
Informasjon til befolkningen i Lebesby kommune – fra kommunelegen. 
 
Generelt. 
Når det gjelder forhold som: 
- myndighet og ledelsesansvar 
- varsling, innkalling og møtested for personell/arbeidsfordeling endring av vaktplaner 
- opprettelse av enhet for massemottak/undersøkelse 
- system for masseregistrering og melding (MSIS) 
- informasjon til eget personell og befolkningen i samarbeid med fylkeslegem sosial og 

helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Kommunikasjon med 
spesialisthelsetjenesten (AMK-sentral i sykehus) 

- psykososial omsorg overfor pasienter/pårørende 
- anbringelse og identifisering av døde 
- massemotak/frigjøring av plasser sykehjem 
- forsyning av legemidler (antibiotika/profylaktika) og vaksiner 
 
er behandlet i smittevernplanen og kommunens Plan for helsemessig og sosial beredskap. 
 
 
Tiltak i forbindelse med pandemisk influensa. 
 
Foreliggende Smittevernplan skal så langt det er praktisk mulig legges til grunn for 
forebyggende og  begrensende tiltak ved eventulle situasjoner som beskrevet nedenfor.  
 
Faser Beskrivelse Merknader 
Fase 1 
Ingen nye 
virus 

Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos 
mennesker. En influensavirussubtype som kan forårsake 
infeksjoner hos menneske kan være tilstede hos dyr.  I så 
fall anses risikoen for smitte til mennesker som lav 

 

Fase 2 
Nytt virus hos 
dyr 

Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos 
mennesker. Imidlertid sirkulerer det dyreinfluensavirus 
som utgjør en reell risiko for sykdom hos mennesker. 

 

 Pandemisk årvåkenhetsperiode  
Fase 3 
Smitte til 
menneske(r) 

Sykdom hos menneske med ny subtype, men ingen 
spredning mellom mennesker, eller sjeldne tilfeller av 
smitte til nærkontakter. 

 

Fase 4 
Begrenset 
smitte mellom 
mennesker 

Små klynger med begrenset spredning mellom 
mennesker, men geografisk begrenset, noe som antyder 
at viruset ikke er godt tilpasset mennesker. 

 

Fase 5 
Økende, men 

Større klynger av personer med infeksjon, men fortsatt 
geografisk begrenset, noe som antyder at viruset er i ferd 
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ikke svært 
smittsomt 

med å tilpasse seg mennesker, men fortsatt ikke smitter 
lett mellom mennesker. 

 Pandemisk periode  
Fase 6 
Pandemi 

Økende og vedvarende smitte i den generelle 
befolkningen. 

 

 Postpandemi – 
Tilbake til interpandemisk periode 

 

 
For hver av disse fasene deler pandemiplanen tiltakene inn slik: 
 
Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4 Tiltak 5 
Planlegging og 
koordinering 

Overvåking og 
vurdering 

Forebygging og 
begrensning 

Respons Kommunikasjon 
 

 
For hver av fasene 2-6 ovenfor er det angitt hvilke tiltak som skal settes i verk uansett og 
hvilke tiltak som må settes i verk dersom Norge er berørt. 
 
Ved utbrudd av Pandemisk influensa må eventuell innkallelse til ekstraordinært 
kommunestyremøte vurderes i forhold til fastsettelse av ekstraordinære tiltak i hht 
Smittevernlovens § 4-1 første ledd, § 4-6, § 4-9. I denne sammenheng er blant annet vedtak 
knyttet til vaksinasjonsstrategi aktuelt.  Det vil si hvilken stategi som bør benyttes i tilfelle der 
etterspørselen etter vaksine er større enn tilbudet. I et slikt scenario vil vi ha ulike strategier å 
velge mellom i forhold til hvem som skal gis vaksine.  Disse strategiene er overførbare i 
forhold til situasjoner som også kan oppstå lokalt i tilfelle et smitteutbrudd. 
 
Vaksinasjon ved pandemisk influensa. 
 
Prioritering. 
 
Strategi 1 - Ikke vaksinere noen, ingen vaksine tilgjengelig 
Denne situasjonen oppstår dersom det ikke er mulig å skaffe vaksine ved import eller 
egenproduksjon. 
 
Strategi 2 - Vaksinasjon av personer som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner 
Vaksinasjon av personer med viktige samfunnsfunksjoner skal delvis bidra til å redusere 
sykelighet og død (indirekte) og dels bidra til opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner. 
Følgende personer kan det være nødvendig å vaksinere for å opprettholde funksjoner som 
sikrer liv og helse: 
- helsepersonell, i første rekke leger, sykepleiere og andre som arbeider i 

kommunehelsetjenesten. 
- Ambulansepersonell 
- Nøkkpersonell innen ledelse 
- Nøkkelpersonell i strøm, - og vannforsyningen og andre tekniske tjenester 
- Personell i brannvesen og politiet 
 
Strategi 3 Vaksinasjon av grupper med økt risiko for komplikasjoner ved influensa 
Her er siktemålet å gi direkte beskyttelse til personer som av erfaring er mer utsatt for 
komplikasjoner, herunder død, i forbindelse med influensa. Dette er stort sett de samme som 
anbefales vaksine foran hver sesong. 
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Strategi 4 – Vaksinasjon av alle 
 
Dersom vaksinetilgangen er ubegrenset – i den grad helsevesenet har kapasitet – tilbys helse 
befolkningen vaksine. 
 Helsevesenets  primæroppgave blir likevel å tilby vaksine til personer nevnt under strategi 2 
og 3. 
 
Strategi 5 Vaksinasjon av personer som kan overføre influensa til personer med høy risiko for 
komplikasjoner 
 
Ettersom vaksinasjonen ikke gir full beskyttelse hos alle vaksinerte i risikogruppene, kan man 
ytterligere redusere smitterisikoen for risikogruppene ved å redusere eksponeringsfaren fra 
pleie personell og familien.  For eksempel ansatte i helsesektoren familie osv. 
 
Strategi 6 Vaksinasjon av personer som kan overføre influensa til mange andre. 
Enkelte personer med influensa kan på grunn av sin aktivitet eller sitt yrke smitte mange anre 
personer med viruset. 
For eksempel ansatte i skoler og barnehager, skole og barnehagebarn, ansatte i 
transportsektoren, ansatte med skrankefunksjoner osv. 
 
Det vises utover dette til informasjon omkring influensa i legekontorets IK-perm. 
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I forhold til fugleinfluensa er følgende informasjon utarbeidet overfor befolkningen i 
Lebesby kommune. 
 
Fugleinfluensa 
 
 
Informasjon om forebyggende tiltak. 
 
Fugleinfluensa er en dyresykdom som smitter mellom fugler.  Det er imidlertid påvist at katter 
kan smittes fra syke fugler. 
I sjeldne tilfeller kan viruset smitte fra syke fugler til mennesker.  Hittil har dette skjedd blant 
befolkningen i land der det er vanlig med meget tett kontakt mellom fjørfe og mennesker, 
først og fremst i Asia og Afrika. 
 
Det er lite sannsynlig at slik smitte skal skje i Norge. 
Noen forebyggende råd er det likevel tilrådelig å følge. 
 
Det er hittil ikke sett smitte til mennesker via mat eller drikkevann. 
Fugleinfluensaviruset smitter ikke fra menneske til menneske. 
 
Folkehelseinstituttet gir følgende råd for å forebygge smitte fra syke dyr. 
 
- Ikke ta på fugler som er døde eller virker syke. 
Vask hendene godt om du er kommet i skade for å ta på døde eller syke fugler 
- Dersom man finner flere døde fugler innenfor et avgrenset område, skal man melde fra til 
Mattilsynets distriktskontor tlf 06040 så raskt som mulig. 
- Barn skal oppfordres til å unngå kontakt med døde og syke fugler samt fugleskitt. 
- Ved mating av villfugl bør man unngå direkte kontakt med fuglene 
Etter håndtering av fuglebrett, frøautomater og lignende bør  man vaske hendene godt 
- Vask hendene ofte og etter all kontakt med fugl 

- Vask hendene godt etter kontakt med katteavføring eller spytt fra katter 
-  

Om du har hatt kontakt med dyr som beskrevet og får influensasymptomer med feber, hoste 
og tung pust må du kontakte din fastlege evt Legevakt 
 
- Skal du ut å reise gjelder særskilte råd, kontakt i så tilfeller fastlege 
 
Ved spørsmål kan fastlegen eller helsesøster på skolen kontaktes. 
 
Med hilsen 
 
Kommunelegen 
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APPENDIX 4 
 
Følgende sykdommer skal meldes pr 0107 – 2003 
 
Sykdommer gruppe A 
 
Sykdommer som forebygges gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet. 
 
Difteri  Røde hunder   Kikhoste 
Kusma  Systemisk   Systemisk Haemophilius influenzae-sykdom 
Meslinger Tetanus (Stivkrampe)  Poliomelitt 
Tuberkolose 
 
Virushepatitter: 
 
Hepatitt A Hepatitt B   Hepatitt C 
 
Mat- og vannbårne sykdommer 
 
Botulisme Listeriose   Campylobacteriose 
Salmonellose E-colli enteritt   Yersiniose 
Giardiasis 
 
 
Zoonoser 
 
Brucellose Ekinokokose   Nephropathia epidemica 
Rabies  Lyme borreliose  Trikinose 
Miltbrann Tularemi 
 
 
Alvorlige importsykdommer 
 
Flekktyfus Malaria   Gullfeber 
Pest  Hemorgisk feber  Shigellose 
Kolera  Tilbakefallsfeber  Lepra 
 
Alvorlige miljøsykdommer 
 
Legionellose Atopisk mykobakterieinfeksjon 
 
 
Alvorlige systemiske sykdommer 
 
Aids  Systemisk meningokokksykdom Systemisk pneumokokksykdom 
SARS  Encefalitt    Systemisk gruppe A streptokokksykdom 
Kopper Paratyfoidfeber   Systemisk gruppe B streptokokksykdom 
Tyfoidfeber Prionsykdommer 
 
 
Sykdommer forårsaket av visse resistente bakterier 
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Infeksjon med meticillinresistente gule staflykokker 
Infeksjoner med penicillinresistente pneumokokker 
Infeksjoner med vankomycinresistente enterokokker 
 
Sykdommer i gruppe B 
 
Sykdommene frem går av forskriften § 1-2 fjerde ledd og er: 
 
Gonore Syflis     HIV-infeksjon 
 
Sykdommer i gruppe C 
 
Genital chlamydiainfeksjon    Influensaliknende sykdom 
 
 
 
Situasjonen vedrørende smittsomme sykdommer kan endre seg raskt ved at nye sykdommer 
innenfor gruppene A, B og C kan dukke opp, mens andre sykdommer kan miste sin 
betydning.  Det kan være nødvendig raskt å endre listen over meldingspliktige sykdommer og 
Departementet kan jf. § 1.2 sjette ledd gi nærmere bestemmelser om hvilke smittsomme 
sykdommer som hører inn under de ulike kategorier/grupper av sykdommer. 
 
At innsamlede opplysninger om tilfeller av en sykdom kommer til nytte i det praktiske 
smittevernarbeidet er viktig moment i vurderingen om en sykdom innen gruppene A, B og C 
skal være meldepliktig.  Enkelte sykdommer vil være meldepliktige selv om de normalt ikke 
forekommer i Norge, fordi Norge har forpliktelser om internasjonal rapportering jf blant annet 
vedtak nr 2119/98/EF. Nasjonalt folkehelseinstitutt gir veiledning om kasusdefinisjoner dvs 
hvilke kliniske, mikrobiologiske og epidemologiske kriterier som må foreligge for en gitt 
sykdom kan anses å være diagnostisert.  Slike definisjoner er viktige med tanke på 
sammenlikning av forekomsten aver tid og med andre land. Det er naturlig å benytte 
tilpassede versjoner av de definisjonene som benyttes i EU, vedtak nr 2119/98/EF. 
Definisjonene kan endres etter hvert som nye diagnostiske metoder tas i bruk. 
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Appendix 5 Forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg. 
 
Viser til veileder smittevern 8 med likelydende tittel og Midlertidig forskrift for å hindre 
overføring av smittestoffer fra kjøleanlegg med kjøletørn eller lignende innretning. 
 
Det skal foreligge en særskilt oversikt over slike anlegg. 
Det skal foretas jevnlig overvåkning av slike anlegg gjennom rapportering og kontroller.  
Dette gjøres minimum årlig, hyppigere etter behov. 
Det skal gis råd og veiledning i følge forskriften til de som eier og/eller driver slike anlegg. 
 
Den særskilte oversikten over slike anlegg legges til teknisk sektor. 
Overvåking gjøres av Helseadministrasjonen og teknisk sektor i samarbeid. 
Veiledningsansvaret ligger hovedsakelig til Helseadministrasjonen i kommunen. 
Med Helseadministrasjon forstås kommunelege I og Helsesøster. 


