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1 Innledning 
 

1.1 Målsetting 
Smittevernarbeidet i kommunen har som målsetting å forebygge smittsommesykdomer 
og motvirke at de overføres til befolkningen eller ut av kommunen.  

 Planen skal omfatte de tiltak og tjenester kommunen har for å forebygge 
smittsomme sykdommer både i daglig rutinearbeid og i beredskapssituasjoner.  

 Planen skal sikre at smittevernlovens krav til kommunen oppfylles og at det er 
en god samordning av tiltak og ressurser.  

 Planen er ikke ment som et komplett oppslagsverk. Planen vil være i stadig 
endring for å ta hensyn til endringer i organisatoriske og faglige forhold. Planen 
ajourføres etter behov 

 
1.2 Grunnlag for smittevernplanen 
Infeksjonssykdommer forårsaker hvert år en betydelig sykdomsbyrde i befolkningen. 
Barn er spesielt utsatte for smitte, men også andre grupper har økt risiko. Økt 
reisevirksomhet i befolkningen krever god vaksinasjonskontroll og årvåkenhet ved 
retur. Vi får nye innbyggere fra land hvor tuberkulose er utbredt. Utbrudd med 
resistente bakterier, særlig på sykehjem er et tilbakevendende problem som krever 
mye oppfølging og kunnskap. Det finnes sykdommer som man fortsatt ikke har god 
behandling mot og hvor forebygging og smitteverntiltak er våre viktigste hjelpemiddel. 
Dette gjør at vi til enhver tid må ha fokus på smittsomme sykdommer og ha planer for å 
forebygge og behandle disse samt ha planer for ekstraordinære situasjoner.  
 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) ble innført i 1995 og ga 
kommunen hovedansvar for smittevern i Norge; 
 
«§ 7-1 Kommunen skal sørge for at alle som bor, eller midlertidig oppholder seg, i 
kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, 
undersøkelses-muligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem 
eller annen kommunal helseinstitusjon. Kommunen skal også utføre de oppgaver innen 
smittevernet som pålegges i loven her, eller bestemmelser i loven, herunder:  
1. Skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de smittsomme sykdommer som 
forekommer i kommunen.  
2. Drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de 
forebygges.  
3. Sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk.  
4. Sørge for at andre tiltak etter denne loven eller kommunehelsetjenesteloven blir satt 
i verk.  
 
Lovpålegg om Smittevernplan: 
Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir 
overført skal utgjøre et eget område i planen for kommunens helsetjeneste. 
Helsetjenesten i kommunen skal samarbeide med myndigheter som har oppgaver av 
betydning for tiltakene. Kommunen skal føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir 
overholdt og at vedtak i medhold til loven blir gjennomført.  
 
Kommunen skal utpeke en kommunelege som skal utføre oppgaver innen 
smittevernet, blant annet å utarbeide en smittevernplan basert på lokale forhold som så 
skal godkjennes i kommunestyret. I Bærum kommune er ansvaret delegert til 
smittevernansvarlig kommunelege, det vil si smittevernoverlegen. Det er utpekt en 
stedfortreder for denne. 
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§ 7.2 Kommuneoverlegen skal  
a) Utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme 
sykdommer, herunder beredskapsplaner og tiltak, og organisere og lede dette 
arbeidet.  
b) Ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i 
kommunen.  
c) Utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen.  
d) Bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i 
arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer.  
e) Gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme 
sykdommer.  
f) Utføre alle andre oppgaver som følger av loven og medvirke til effektive tiltak 
for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført.  

 
 
1.3       Aktuelle lover og forskrifter  
Lov om vern mot smittsomme sykdommer med forskrifter 
Lov om folkehelsearbeid  
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester  
Lov om helsepersonell med forskrifter 
Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner' - sykehusinfeksjoner § 2-1.  
Lov om helsemessig og sosialberedskap med forskrifter 
Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer  
Lovdata - Forskrift om tuberkulosekontroll 
 
1.4 Økonomiske rammer 
Smittevernarbeidet dekkes normalt innen ordinær kommunal drift og ved tilskudd fra 
rikstrygdeverket (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, jf. forskrifter om legehjelp m.m. 
FOR-2004-06-24 nr 1035 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og 
behandling hos lege. Denne forskriften gir i § 3 punkt 7 bestemmelser om gratis 
legehjelp under visse forhold ved allmennfarlige smittsomme sykdommer.  

 
1.5 Definisjoner 

 Smittsom sykdom: en 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: en sykdom som er særlig smittsom, eller som 
kan opptre hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige 
skader, og som vanligvis fører til langvarig behandling, eventuelt 
sykehusinnleggelse, langvarig sykefravær eller rekonvalesens, eller kan få så 
stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen, eller 
utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende tiltak eller 
helbredende behandling for den. Folkehelseinstituttet har til enhver tid liste over 
disse. 

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

 Smittevernoverlege bruker vi i planen som betegnelse på den kommunelege 
med stedfortreder som i kommunen er tillagt ansvar for smittevernarbeidet og 
som i loven betegnes kommuneoverlegen. 

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19950101-0100.html
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205?q=tuberculosis*
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040624-1035.html
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 Utbrudd defineres som flere tilfeller enn forventet  av en bestemt sykdom 
innenfor et område i et gitt tidsrom eller to eller flere tilfeller av samme 
sykdom med antatt felles kilde. 

 Melding: Etter forskrift om tuberkulose og varsling av smittsomme 
sykdommer skal angitte sykdomstilfeller meldes i MSIS (meldesystem for 
smittsomme sykdommer) 

 Varsling: med varsling menes umiddelbart formidlet beskjed 
 

2 Lokale forhold 

 
2.1 Smittevernbehov, risikovurdering og utfordringer i Bærum kommune 
Bærum kommune har en befolkning på ca 117.000 personer. Smittevernbehovet er 
ulikt i forskjellige aldersgrupper under normale forhold men kommunen må i tillegg 
være forberedt på å takle nye problemstillinger som bioterrorisme eller store epidemier. 
Det er i samarbeid med Asker kommune foretatt en ROS (risiko og såbarhets) analyse 
som sist ble oppdatert i 2011. Scenario  20, 21 og 22 omhandler 
smittevernproblematikk. Scenario 21 ivaretas i Pandemiplanen og 22, 
Næringsmiddelbåren gift eller smitte er videre omtalt i prosedyre for utbrudd av 
næringsmiddelbåren sykdom. 
 
Spesielle risikoforhold i kommunen: 

 Reisevirksomhet 
Det er mange mennesker på gjennomreise og på korte opphold i Bærum 
kommune.  Avhengig av hvor de kommer fra kan de representere en økt risiko 
for smitte inn i befolkningen. Au–pairer fra Sør-Øst Asia er populære i 
kommunen men de kommer ofte fra land med høy forekomst av tuberkulose. 
Adekvat informasjon og tiltak er nødvendige. Folkehelsekontoret har laget eget 
materiale for distribusjon. Se vedlegg 1 
Bærums befolkning er også utsatt for smittsomme sykdommer ved reiser til land 
med andre sykdomsbilder enn Norge. Reiseaktivitet ut av kommunen er stor og 
det er en økende tendens å oppsøke mer eksotiske mål.  Reisende består 
oftere av mer utsatte personer som de helt yngste og eldste i befolkningen.    
Folkehelsekontoret i Bærum tilbyr reiseråd og reisevaksinasjon. 

 Rusmidler: 
I Bærum kommune er det etablerte miljøer hvor det brukes rusmidler, både 
alkohol og narkotika. I narkotikamiljøene er det økt risiko for blodsmitte og 
seksuelt overførbar smitte. Kommunen har egen helseavdeling organisert under 
rustjenesten med sykepleiere som tilbyr smittevernråd, sårstell, sprøyteutdeling 
og vaksiner til brukere. 

 Klamydia hos ungdom: 
Det påvises stor forekomst av den seksuelt overførbaresykommen klamydia 
hos unge i Bærum. De siste årene har forekomsten økt mer enn i landet for 
øvrig. Det er usikkert om de høye tallene kan tilskrives økt testing. I samarbeid 
med helsestasjon for unge har Folkehelsekontoret hatt informasjonskampanjer 
rettet mot ungdom i 2004, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013 og det planlegges ny 
kampanje i 2014. Helsedirektoratet bidrar med støtte til disse kampanjene. 

 Innvandrere:  
Vel 15% av Bærums befolkning i 2012 var av utenlandsopprinnelse. Ca 
halvparten kommer fra land med høy forekomst av smittsomme sykdommer, for 
eksempel tuberkulose.  Innvandrere reiser dessuten ofte på besøk til sitt 
tidligere hjemland og utsetter seg da for annet smitte enn i Norge og kan 
importere smitte til kommunen. 

 Mottak av flyktninger og asylsøkere:  
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Flyktningene kommer ofte fra land med høy forekomst av smitte og enkelte fra 
svært dårlige levekår i flyktningleirer. Deres boforhold og manglende forståelse i 
Bærum kan medføre en økt risiko for overføring av smittsomme sykdommer. 
Kommunen har etablert Migrasjonshelse med en avdeling for flyktninger som 
består av to sykepleiere dedikert til arbeid med bosatte flyktninger og 
familiegjenforent. Det er ansatt lege i 20 % stilling (som skal utvides til to leger i 
til sammen 40 % i 2013). Legen foretar førstegangsundersøkelser av flyktninger 
og asylsøkere. Det tilbys da screening for flere smittsomme sykdommer men 
tuberkulosekontroll er lovpålagt. Migrasjonshelse har også en asylavdeling med 
to sykepleiere som arbeider med koordinering vedrørende helsebehov for 
beboerne i kommunens 150 plasser i desentralisert mottak (bosatte asylsøkere 
som ikke har fått tildelt bolig). 

 Havn: 
Bærum kommune har havneanløp med overlevering av sand og grus. Dette 
representerer lite smitterisiko. Småbåthavnen er en begrenset risiko men 
utslipp av kloakk fra båter kan påvirke badevannskvaliteten. 

 Dyr: (ROS scenario 20; smitte fra dyr og insekter) 
Det er noe dyrehold i kommunen (for eksempel fjærkre) som kan være 
smitteførende og holdes under oppsikt av Mattilsynet. 
Det har de siste årene vært en stor økning av rådyr-bestanden på øyene i 
kommunen. Disse kan være bærere av flått som igjen kan bære smitte. Det er 
så langt ikke meldt om sikker smitte i kommunen av borreliose bakterien eller 
TBE (tic born encephalitis) virus selv om sykdom med smitte fra andre 
kommuner er rapportert. Forekomst av disse sykdommene overvåkes av 
Smittevernoverlegen. Det kan bli aktuelt med nedslakting av dyr i samarbeid 
med viltnemda.  
Rottebestandens utvikling kan nødvendiggjøre systematisk bekjempelse og 
MRH fører tilsyn på dette område. 
Gjess langs kommunens kystlinje kan representere en smittekilde for 
befolkningen. Det vurderes fortløpende tiltak i samråd med Park og Idrett. 

 Fengsel 
Det er etablert en egen kommunal fengselshelsetjeneste på Ila Fengsel. Fare 
for smitte til befolkningen er liten men det er overvekt av utenlandske fanger 
som kan representere en intern smittekilde. 
 

3 Ressurser i smittevernarbeidet 
 
3.1 Smittevernleger - kommuneleger med ansvar for smittevern 
Kommuneoverlegen i Bærum har ansvaret for smittevernarbeidet etter smittevernloven. 
Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver i kommunen. Kommunen har i tillegg 
(fra  2015) 2 årsverk assisterende kommuneoverleger med forskjellig ansvarsområder; 
smittevern, barn og unge, eldre, legevaktsarbeid, rus og psykiatri. Smittevernoverlegen 
er pålagt å ha en fast stedfortreder. Faste stedfortredere er kommuneoverlegen og de 
assisterende kommuneoverleger og dernest legevakten. Smittevernoverlegen skal ha 
oversikt over infeksjonssykdommer i kommunen og mottar gjenpart av nominativ 
melding om alvorlige infeksjonssykdommer.  
 
I hastesaker kan smittevernoverlegen utøve den myndighet kommunestyret har etter § 
4-1 i Smittevernloven. For øvrig kan smittevernoverlegen begjære vedtak som 
innebærer forbud mot arbeid eller tvungen legeundersøkelse dersom ikke frivillige har 
ført fram (§ 4-2,§§ 5-2 – 5.9). Dette vedtaket fattes av Fylkesnemda for barnevern og 
sosialsaker hos Fylkesmannnen i Oslo og Akershus (tlf 22 00 37 00). 
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 Under ekstraordinære forhold kan smittevernarbeid kreve større ressurser enn ved 
ordinær tjeneste og da skal smittevernoverlegen forelegge dette for helsepersonellets 
ledelse på de aktuelle tjenestestedene. Behov for ekstra personell og eventuelt andre 
ressurser til smittevernarbeid kan om nødvendig forelegges rådmannen.  
 
Smittevernarbeid foregår i alle deler av kommunens helsetjeneste. Det er et samarbeid 
mellom smittevernoverlegen og det personell som utfører smittevernarbeidet: 

 
3.2 Fastleger 
Bærum kommune har etter innføring av fastlegeordningen ansatt 97 allmennleger 
(2013) i varierende stillingsstørrelse. Fastlegene har kommunale oppgaver som 
helsestasjonslege, skolelege og sykehjemslege i tillegg til sine oppgaver i 
allmennpraksis. Fastlegene har størst kontaktflate mot befolkningen av alle tjenester 
innen helsevesenet i kommunen. Smittevern inngår som en naturlig del av 
allmennlegetjenesten. Legene melder smittsomme sykdommer slik som forskriftene 
fastsetter. Legenes meldinger er den viktigste kilden til oversikt over smittsomme 
sykdommer. Fastlegene søker råd hos smittevernoverlegen ved behov. De varsler 
telefonisk når påkrevet og rådgis av smittevernoverlegen. Utenom arbeidstid er 
legevakten første linje i smittevernet og må ta seg av alle akutt oppståtte tilfeller av 
smittsom sykdom. Folkehelseinstituttets vakttelefon (21 07 63 48) er døgnåpent for 
helsepersonell og gir smittevernrådgivning samt mottar varsling. 
 
3.3 Helsesøstre og helsestasjonsvirksomhet 
I Bærum kommune er det 9 helsestasjoner med til sammen 15 årsverk for helsesøstre. 
Det er i tillegg 2 helsestasjoner for ungdom (Sandvika og Bekkestua) som har åpent to 
kvelder i uken hver. Skolehelsetjeneste finnes ved alle barne-, ungdoms- og 
videregående skoler med til sammen 21 årsverk. Helsesøstrene har faste dager på 
helsestasjonene og skolene i kommunen.  
Helsesøstrene har ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge. En av de aller 
viktigste satsningsområder er å forebygge infeksjonssykdommer i form av vaksinasjon, 
ved å opprettholde en vaksinasjonsdekning på minst 95 % for disse gruppene. 
Helsesøstrene er således en svært viktig ressurs i smittevernet.  

 
3.4 Smittevern ved Folkehelsekontoret  
Det er fire helsesøstere ved folkehelsekontoret som ivaretar følgende 
smittevernoppgaver i samråd med smittevernoverlegen: 
 
Influensa- og pneumokokkvaksiner til innbyggere i risikogrupper bestilles og 
koordineres hvert år av Folkehelsekontoret. Vaksinene videreformidles til fastleger og 
institusjoner ved avhenting i Rådmann Halmrastsvei 2. Det avholdes dessuten egne 
vaksinasjonsdager med drop-in på Folkehelsekontoret. 
 
Meningokokkvaksinering av Russ: Bærum hadde fem tilfeller av meningokokk Y 
infeksjon relatert til russ i 2011. Etter dette ble det anbefalt nasjonalt at elever i 
videregående skole tar vaksine mot meningokokk ACWY. Folkehelsekontoret har 
påtatt seg gjennomføring av dette tilbudet først ved drop-in men fra 2014 forsøkes 
vaksinering på skolene i samråd med helsesøstre. Vaksinen betales av ungdommen. 
 
Reisevaksinasjon: Bærum kommune har et tilbud til befolkningen om råd, veiledning, 
vaksinering og medisinering for å forebygge smittsomme sykdommer i forbindelse med 
utenlandsopphold. Reisevaksinasjon og annen publikumsvaksinasjon foregår alle 
hverdager samt en kveld i uken, ved Smittevernkontoret.  
 
Tuberkulosekontroll: Ved Folkehelsekontoret utføres Mantouxtesting, henvisning til 
røntgen av lunger og blodprøver om nødvendig samt vurdering av behov for henvisning 
til spesialist. Smitteoppsporing rundt den tuberkulosesyke ved undersøkelse av 
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personer i hjemmet, på arbeidsplassen og i omgangskretsen ivaretas også her. (se TB 
ktrl prgm) 

 
3.5 Avdeling for Miljørettet helsevern 
Avdeling for miljørettet helsevern ligger under kommuneoverlegen og har 3,6 årsverk 
for ingeniører. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til en hver tid 
direkte, eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter bl.a. biologiske, 
kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Etter forskrift om miljørettet helsevern skal 
det veiledes og føres tilsyn med at lovverk blir overholdt og at vedtak med hjemmel i 
loven blir gjennomført. I samarbeid med smittevernoverlegen føres tilsyn med skoler, 
barnehager og helseinstitusjoner blant annet. 
 
3.6 Institusjonstjenestene 
I den daglige driften i institusjonstjenestene legges rutiner opp slik at det motvirker 
overføring av smittsomme sykdommer. Hver institusjon er pålagt å ha egen 
Infeksjonskontrollprogrm.  Bærum mkommune har egen hygienesykepleier som 
arbeider tett med smittevernoverlegen. 
Ved større utbrudd av smittsom sykdom vil personell i institusjonshelsetjenesten være 
en viktig ressurs i prøvetaking, diagnostikk, vaksinasjon og behandling. Det foreligger 
et infeksjonskontrollprogram for institusjonstjenestene i følge  
 
3.7 HMS enheten 
HMS avdelingen arbeider forebyggende. Når det gjelder smittevern, påser HMS 
avdelingen at ansatte i utsatte yrker (kloakk, renovasjon, avfallshåndtering osv) 
opplyses om tilbudet om nødvendige vaksiner  
 
3.8 Kommunaltekniske tjenester 
Kommunalteknisk seksjon har driftsoppgaver innen drikkevannsforsyning, renovasjon 
og avløp. Det er av stor betydning for smittevernet at disse oppgaver ivaretas i henhold 
til lover og forskrifter. Denne seksjonen er også tillagt kommunens myndighet etter 
forurensningsloven.  
 
3.9 Mattilsynet 
Mattilsynet for Asker og Bærum er en statlig virksomhet. Mattilsynet har eget 
laboratorium for analyser av næringsmidler og vannkvalitet og er tillagt ansvar etter 
Næringsmiddelloven. Deres hovedoppgave er å forebygge næringsmiddelbårne 
infeksjoner. Folkehelekontoret har regelmessige møter med regionalt MT kontor og 
samarbeid ved behov. 
 
3.10 Helseforetak 
Vestre Viken HF, Bærum Sykehus har egen smittevernlege som samarbeider med 
smittevernlegene i Asker og Bærum kommune ved behov og har regelmessige møter. I 
tillegg er det ansatt en tuberkulosekoordinator for samarbeid med kommunene.  
Henvisninger av tuberkulosepasienter går fra april 2013 til Bærum sykehus på samme 
måte som øvrige henvisninger. Unntatt er barn som henvises til poliklinikken på 
Drammen sykehus og ved eventuell innleggelse på isolat henvises til OUS, Ullevål. 
 
3.11 Statlige instanser 
Folkehelseinstituttet  
Overvåker den nasjonale epidemiologiske situasjon, sikrer vaksineforsyning og 
beredskap, har oppdaterte veiledning og gir sakkyndig bistand.  
Statens helsetilsyn 
Fører ved hjelp av fylkeslegen, overordnet tilsyn med kommunal, fylkeskommunal og 
statlig virksomhet i forbindelse med smittsomme sykdommer. Det er en 
fylkeskommunalnemd ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus som innvolveres ved 
tvangsvedtak. 
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3.12 Materiell og lokaler 
Materiell 
Folkehelseinstituttet leverer vaksiner til vaksinasjonsprogram, reisevaksiner og andre 
vaksiner til utsatte grupper. Apotekene i Bærum leverer medisiner og vaksiner som 
ikke leveres av Folkehelseinstituttet. Ved behov for ekstra smittevernberedskap må 
apotek raskt kobles inn for å sikre nødvendig legemiddelleveranser. Bærum kommune 
har (2013) avtale med apotek 1. Bærum sykehus har eget apotek. Sandvika apotek er 
lokalt vaktapotek. Jernbanetorgets apotek i Oslo har døgnvakt.  
Legekontorene har egne lager av laboratorieutstyr til prøvetaking. 
 
Lokaler 
Smittevernkontorets lokaler 
Smittevernkontoret ligger sentralt i Budstikkagården, Rådmann Halmrastsvei 2 i 
Sandvika sentrum I en massevaksinasjonssituasjon vil det kunne være aktivitet 
parallelt på mange av kontorene. 
 
Helsestasjonenes og skolehelsetjenestens lokaler 
Helsestasjon for barn har en rekke store og praktiske helsestasjoner rundt i 
kommunen. Skolehelsetjenestens lokaler er av varierende standard og vil derfor være 
uegnet ved en eventuell massevaksinasjon. 
 
Store Legesentra 
Det er inngått avtaler om bruk av disse for å avlaste legevakten i en krisesituasjon. (se 
beredskapsplan). Bærum kommune etablerer eget kommunal fastlønns fastlegekontor 
fra våren 2014 som også vil inngå i denne beredskapsordingen. 
 

4 Smittevernarbeid i normalsituasjonen 

4.1 Helseopplysning 

Helseopplysning skal motivere til forebyggende tiltak som vaksinasjon, god hygiene og 
sunne forholdsregler mot smitte. er en hovedoppgave for Folkehelsekontoret. 
Smittevernoverlegen er ansvarlig for informasjon ved utbrudd av alvorlig sykdom slik at 
informasjon kommer ut til befolkningen generelt og til personer i en smittesituasjon.Til 
den generelle befolkningen informeres det via media og internett. Smittevernkontoret 
utfører tuberkulosekontroll og gir råd og veiledning til voksne i forbindelse med reiser 
samt forebyggende smittevernarbeid. 
Det er forfattet diverse informasjonsskriv:  
Å reise langt med små barn 
 Å ansette au-pair 
2013 Brosjyren Welcome 
2013 Brosjyren TB testing  
Barn og sykdom revidert 2013 
 
Helsesøstre og leger på helsestasjoner for barn og unge og ved skolene har 
helseopplysnings- ansvar overfor barn og skoleungdom, og er involvert i rådgivning til 
skoler og barnehager. De bidrar med generell informasjon til skoleungdom omkring 
seksuelt overførbare sykdommer og ved enkelttilfeller av andre infeksjonssykdommer 
der målrettet informasjon 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 

file://Clfsi-felles/felles/Folkehelsekontoret%20(FOHK)/felles/4_Smittevern%20og%20reisevaksinasjon/Admin/Brosjyrer/Brosjyrer/Brosjyren%20Å%20reise%20langt%20med%20små%20barn.doc
file://Clfsi-felles/felles/Folkehelsekontoret%20(FOHK)/felles/4_Smittevern%20og%20reisevaksinasjon/Admin/Brosjyrer/Brosjyrer/2013%20Brosjyren%20Å%20ansette%20au-pair%20x.doc
file://Clfsi-felles/felles/Folkehelsekontoret%20(FOHK)/felles/4_Smittevern%20og%20reisevaksinasjon/Admin/Brosjyrer/Brosjyrer/2013%20Brosjyren%20Welcome%20endelig.doc
file://Clfsi-felles/felles/Folkehelsekontoret%20(FOHK)/felles/4_Smittevern%20og%20reisevaksinasjon/Admin/Brosjyrer/Brosjyrer/2013%20Brosjyren%20TB%20testing.doc
file://Clfsi-felles/felles/Folkehelsekontoret%20(FOHK)/felles/2_Kommuneoverlegen/Barn-unge/Brosjyrer/Barn%20og%20sykdom%20revidert%202013%20med%20generelle%20råd.doc
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fremover blir blant annet å motivere til fornuftig antibiotikabruk for å hindre videre 
utvikling av resistens.  
 
Forebygging 
Kommunehelsetjenesten er ansvarlig for at holdningsskapende arbeid blir iverksatt 
overfor risikogrupper og befolkningen generelt. Mange instanser er involvert i dette 
arbeidet. Skolehelsetjenesten og skoler er viktige samarbeidspartnere overfor 
skolebarn og ungdom, Helsestasjon for ungdom og Smittevernkontoret har også en 
viktig rolle i det forebyggende arbeidet. 

 Kondombruk 

 Fjerning av blodsøl med kloroppløsning 

 Rene sprøyter ved stoffmisbruk 
 

4.2 Vaksinasjon  

4.2.1 Barnevaksinasjonsprogrammet 
Helsestasjonen er ansvarlig for gjennomføring av det anbefalte vaksinasjonsprogram 
for barn. Målsetting i dette arbeidet er 100 % vaksinasjonsdekning, og i Bærum 
kommune hadde vi i 2007-2011 en gjennomsnittlig dekning ved 2 år på 96 %.  
Anbefalt barnevaksinasjonsprogram 2013  
 

Anbefalt alder Vaksinasjon mot: 

3 måneder difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hemophilus 
influenzae (DTP-IPV-Hib) og, pneumokokk (prevenar 13) 

5 måneder difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hemophilus 
influenzae (DTP-IPV-Hib) og, pneumokokk  

11 måneder difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hemophilus 
influenzae (DTP-IPV-Hib) og, pneumokokk  

15 måneder meslinger, kusma, røde hunder ( MMR) 

7-8 år (2 klasse) Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV) 

11-12 år (6 kl) Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 

12-13 år (7 kl) HPV vaksine til jenter (tre doser) 

15-16 år (10 kl) Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (dTP-IPV) 

 0 – 18 år Hepatitt B til barn av foreldre fra land utenom lavendemisk 
område 
Tuberkulose: BCG til risiko barn  

 
4.2.2 Reisevaksinasjon 
Smittevernkontoret tilbyr rådgiving, vaksinasjon og forebyggende medisiner til personer 
som skal på utenlandsreiser. Vaksinasjoner og råd om malariaprofylakse er avhengig 
av reisemål og reisens lengde. Rådgivning gis av helsesøster, i samråd med 
smittevernoverlegen. Smittevernkontoret er godkjent gulfebervaksinatør og enkelte 
andre legekontorer i kommunen er delegert denne oppgaven. Rådgiving bygger på 
Folkehelseinstituttets råd www.fhi.no og retningslinjer i «International Travel and 
Health» (WHO-publikasjon) www.who.int , Vaksinasjonsguiden, Reisemedisinsk 
håndbok og 
«Forebygging av malaria hos reisende», Folkehelseinstituttet 2009. 

 
4.2.3 Vaksinasjon av kommunalt ansatte utsatt for smitterisiko 
Det tilbys vaksinasjon av ansatte som arbeider med avfallshåndtering og kloakk. Videre 
er det også tilbud om vaksinasjon av ansatte som arbeider i situasjoner der det er risiko 
for smitte med hepatitt B (utagerende pasienter i omsorgsboliger, stoffmisbrukere, 
parkarbeidere osv). HMS avdelingen har ansvar for å informere om tilbudet men 
Folkehelsekontoret er behjelpelig med utførelsen 
 

http://www.fhi.no/
http://www.who.int/
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Influensa vaksinsjon av helsearbeidere i nærkontakt med personer i risiko gruppene 
samt kikhoste vaksinasjon av arbeidstakere med kontakt med spedbarn, anbefales og 
tilbys bl a ved Folkehelsekontoret. 

4.2.4 Vaksinasjon til utsatte personer 

Influensavaksinasjon anbefales spesielt til følgende risikogrupper (2013):  
Alle fra fylte 65 år 
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) 
Barn og voksne med:  

diabetes mellitus, type 1 og 2  
kronisk luftveissykdom 
kronisk hjerte- og karsykdom 
kronisk leversvikt 
kronisk nyresvikt 
kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
nedsatt infeksjonsforsvar  
svært alvorlig fedme (BMI over 40) 
annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege 

Dessuten anbefales influensavaksine til helsepersonell og andre som tar hånd om 
pasienter i risikogruppen. Vaksinasjon utføres ved Smittevernkontoret, på 
institusjonene og hos fastlegene. 
 
Pneumokokkvaksinasjon/ polysakkaridvaksine 23 valent (Pneumovax) 
Anbefales til samme målgruppe som tilbys influensavaksinasjon. Det er gratis vaksine 
til pasienter uten miltfunksjon og med hiv infeksjon.  For eldre anbefales revaksinasjon 
med pneumokokkvaksine etter 10 år.  (Pneumokokk vaksinen Prevenar gis fortrinnsvis 
til barn under to år fordi den har en annen sammensetning.) 
 
Meningokokk ACWY vaksinasjon 
Folkehelseinstituttet har anbefalt denne vaksinen til avgangs elever i 
videregåendeskoler siden 2012. I Bærum er det folkehelsekontoret som har tilbudt 
vaksinering på drop-in kvelder men fra 2014 vil vaksinen også bli tilbudt på Bekkestua 
helsestasjon for ungdom i regi av folkehelsekontoret og skolehelsesøster. 
 
Hepatitt A vaksinasjon 
Forebygger hepatitt A (leverbetennelse). Vaksinasjonen utføres ved 
Smittevernkontoret. 

 Reisevaksinasjon 

 Stoffmisbrukere tilbys gratis vaksine 

 Tiltak rundt smittetilfeller 

 
Hepatitt B vaksinasjon 
Forebygger smittsom hepatitt B (smittsom leverbetennelse) og tilbys på 
Smittevernkontoret til utsatte grupper: 

 Personer med langvarig omgang med kroniske smittebærere 

 Andre særlig smitteutsatte personer, stoffmisbrukere osv 

 Personer fra høyendemisk fødeland - barn av foreldre fra land utenom lavendemisk 
område får vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Barn av mødre med HbsAg 
får vaksine og antistoff ved fødsel. 

 Personer med visse sykdommer som gjør dem mer utsatt for hepatitt B 

 Personer som utsettes for smittefare under utdanning i Norge  

 Personer som har vært utsatt for en stikkskade  
 
Tetanusvaksinasjon  
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Tetanus-(stivkrampe) vaksinasjon forebygger og er en del av barnevaksinasjons-
programmet som må repeteres hvert 10. år. Tetanusvaksinasjon er indisert som en 
boosterdose i forbindelse med sårskade. Type og mengde er avhengig av hvor lenge 
det er siden forrige vaksinasjon og om såret er rent eller urent. Se egen prosedyre.  

 
Kikhoste 
Forebygger kikhoste(pertussis) og er en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Det 
anbefales at befolkningen tilstreber revaksinasjon hvert 10. år, i særdeleshet dem som 
omgås barn under 2 år og andre risikopersoner.  
 
Vaksinasjon mot tuberkulose 
BCG vaksinasjon tilbys personer som anses å være i risiko. Vaksinen utgikk fra 
barnevaksinasjons-programmet fra høsten 2009. 
 

4.3 Tuberkulosekontroll og -behandling i Bærum kommune  

Tuberkulosekontroll utføres ved Smittevernkontoret. Kontoret er åpent for 
Mantouxtesting mandager med avlesning torsdager. Smittevernkontoret utfører også 
miljøundersøkelser. Hjemmesykepleien følger opp pasienter som utskrives fra sykehus 
med direkte observert behandling (DOT). Arbeidet utføres i samarbeid med 
Tuberkulosekoordinator ved Bærum sykehus. Se eget tuberkulosekontrollprogram 
 
4.4 Seksuelt overførbare infeksjoner 
Forebygging 

 Seksualundervisning av ungdommer 

 Kondombruk 

 Smitteoppsporing ved påvist sykdom 

 Vaksine der det er mulig og indisert 
 
4.4.1 Hiv 
Hiv er en smittsom systemisk infeksjon med humant immunsvikt virus. Viruset kan føre 
til svekkelse av immunforsvaret slik at personer blir mer utsatt for infeksjoner og visse 
kreftformer. 
Hiv kan overføres ved: 

 Seksuell kontakt 

 Deling av sprøyter 

 Overføring av smittet blod 

 Mor- barn smitte 

 Direkte kontakt med smittet blod ved uhell. 
 
Risikoen ved samleie er lav, < 1 %, og risikoen for å bli smittet etter stikkuhell er 0,3 %. 
Smitteoppsporing og behandling  
Enhver lege som diagnostiserer et tilfelle av hiv har plikt til å foreta smitteoppsporing.  
Denne plikten gjelder inntil legen eventuelt har henvist pasienten til 
infeksjonsmedisiner. Alle pasienter som diagnostiseres må henvises snarest til Bærum 
Sykehus eller Olafiaklinikken som tar på seg ansvaret for oppfølging og behandling av 
hiv positive personer. 
Risikogrupper 

 Homofile og biseksuelle menn 

 Tidligere og nåværende stoffmisbrukere 

 Personer født og oppvokst i land hvor hiv er utbredt 

 Prostituerte 
 
4.4.2 Hepatitt B 
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Hepatitt B er en virussykdom forårsaket av hepatitt B virus (HBV) som kan medføre 
akutt hepatitt og kronisk bærertilstand av HBV. Kronisk bærertilstand er definert som 
tilstedeværelse av HB s Ag i mer enn 6 måneder. 5-10 % av dem som smittes i voksen 
alder blir kroniske bærere av virus. Ved smitte i barnealder er risikoen betydelig 
høyere.  
Forebyggende tiltak 

 Smitteoppsporing av smittebærere med personlig veiledning for ikke å spre 
smitten. 

 Informasjon til befolkningen om smitteveiene for hepatitt B ved for eksempel 
bruk av kondom og å unngå sprøytedeling 

 Vaksinasjon til risikogrupper. Se punkt 4.2.3 
Det er økning av hepatitt av ulike typer blant injiserende stoffmisbrukere. 
Helsetjenesten i Bærum var tidlig ute med vaksinering av stoffmisbrukere. En viktig 
smittekilde er bruk av urene sprøyter. Det er tilgjengelig sprøyter ved apotekene og hos 
Rustjenesten (tidligere Feltpleien), hvor man også får informasjon om smittefare og råd 
om renslighet ved sprøytebruk. Rustjenesten driver også oppsøkende virksomhet for å 
få vaksinert misbrukerne.  
 
 4.4.3 Klamydia 
Smitte med bakterien chlamydia trachomatis overføres ved seksuell kontakt og 
forebygges ved kondombruk. De fleste tilfeller (60-80 %) er symptomfrie men 
eventuelle lette symptomer kan komme etter ca 14 dager. Kronisk infeksjon kan 
medføre egglederbetennelse og bidrar til at mange blir sterile. 
Infeksjon påvises tidligst 7 dager etter smitte. Det er viktig at aktiv smitteoppsporing blir 
utført av den som diagnostiserer sykdom. Diagnose og behandling dekkes etter 
blåreseptforskriftens § 4. 
Smittevernoverlegen får årlig oppsummering fra MSIS av tilfeller i Bærum kommune 
fordelt på kjønn og alder. Informasjonsarbeidet har blitt intensivert med hjelp av 
smittevernlege og helsesøstre men en ser at omfanget av klamydia øker i Bærum. Det 
er usikkert om dette er en reell økning eller heller uttrykk for økt testing. 
Folkehelsekontoret i Bærum kommune har i flere år vektlagt kampanjer rettet mot 
skoleungdom på videregående skoler (2004/2005, 2006 og 2010, 2012, 2013 og 
planlegges for 2014). I dette arbeidet samarbeides det med Helsestasjon for ungdom 
og skolehelsesøstre.  
 
4.4.4 Andre seksuelt overførbare infeksjoner 
Smitte overføres via slimhinner, blod og sekreter i kjønnsorganer, munn og tarm. 

 Gonoré 

 Syfilis 

 Herpes  

 Kjønnvorter 

 sjeldne (bløt sjanker, granuloma inguinale, venerisk lymfogranulom) 
Symptomgivende infeksjoner ivaretas av fastlegen. 
 
 
4.5 Meldesystem for infeksjonssykdommer (smittsomme sykdommer) 
4.5.1  MSIS 
Meldingsform: 

 Summarisk melding = kun angivelse av antall tilfeller av sykdommen 

 Nominativ melding = med pasientens navn, fødselsdato og adresse 
Sykdom gruppe A 
Meldepliktige smittsomme sykdommer meldes nominativt umiddelbart til 
smittevernlegen i pasientens hjemkommune og Folkehelseinstituttet.Meldingsskjema 
MSIS tilsendes fra det mikrobiologiske laboratoriet som har analysert prøven. 
 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,3787:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/dav/4BC7C2E5DA.pdf
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Endring av situasjonen vedrørende smittsomme sykdommer innenfor gruppene A, B og 
C kan nødvendiggjøre rask endring av  listen over meldingspliktige sykdommer. 
 
Sykdom gruppe B:  
anonymisert skriftlig melding sendes samme dag til MSIS, smittevernlegen i pasientens 
hjemkommune og Folkehelseinstituttet. 

 Gonoré 

 Hiv – infeksjon 

 Syfilis 
 

Sykdom gruppe C:  
meldes summarisk på eget skjema av meldingsenheter som er utpekt  

 Klamydia meldes fra laboratoriene 

 Influensaliknende sykdom meldes fra ”vakttårn” utpekte enheter 
 
 4.5.2 Varslingsplikt 
Alt helsepersonell, og særlig leger, er gitt varslingsplikt ved mistanke om tilfeller av 
allmennfarlig smittsom sykdom og/ eller smittevernsituasjoner. Legen varsler 
Kommuneoverlegen som deretter varsler Folkehelseinstituttet/ Smittevernvakta, samt 
Fylkesmannen. Legen sender deretter MSIS melding. Med varsling menes en 
umiddelbart formidlet beskjed på en slik måte at varsleren kan forvisse seg om at 
mottakeren har mottatt varslet.      
 
De ulike smittevernsituasjoner som omfattes av forskriften er:  
Varsling av enkeltsykdommer: 
Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av 
enkelte, utpekte smittsomme sykdommer i gruppe A, skal umiddelbart varsle 
kommunelegen.  
Varsling om utbrudd av smittsom sykdom utenfor helseinstitusjon: 
Leger som mistenker eller påviser et utbrudd utenfor helseinstitusjon av smittsomme 
sykdommer skal varsle kommunelegen. Kommunelegen skal varsle Fylkesmannen og 
Folkehelseinstituttet. Dette gjøres på www.vesuv.no. Definisjonen av et utbrudd er flere 
tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom, eller to 
eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde.  
Type utbrudd utenfor helseinstitusjon som skal varsles:  

 utbrudd av de sykdommer som er meldingspliktige i MSIS  

 utbrudd som mistenkes å ha sammenheng med næringsmidler (inkludert 
drikkevann)  

 utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (andre enn dem som omfattes av 
MSIS), dvs. sykdommer med høy dødelighet, alvorlig sykdomsbilde eller høy 
komplikasjonsrate 

 særlig omfattende utbrudd  
De tre siste kategoriene gjelder også utbrudd av smittsomme sykdommer som ikke er 
meldingspliktige til MSIS 

http://www.vesuv.no/
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Varsling etter internasjonalt helsereglement  
Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal 
folkehelse (IHR-forskriften) trådte i kraft 1. januar 2008. Denne forskriften har til formål 
å forebygge og motvirke internasjonal spredning av smittsom sykdom, samt sikre en 
internasjonalt koordinert oppfølging. 
Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av 
smittsom sykdom som kan ha betydning for internasjonal folkehelse og som ikke 
allerede er varslet etter varslingsbestemmelsene i MSIS- og 
Tuberkuloseregisterforskriften skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt umiddelbart 
varsle kommuneoverlegen.  
 
4.6  Tiltak for å motvirke antibiotikaresistens - MRSA 
MRSA (metcillinresistente staphyllococcus aureus) er en gruppe gule stafylokokker 
som er motstandsdyktige mot vanlig brukte antibiotika som penicilliner og 
cephalosporiner. De kalles ofte "sykehusbakterier". I Norge har det tidligere vært lite 
problemer med denne typen bakterier men forekomsten er økende. For fortsatt å 
begrense utbredelsen av bakterier med denne egenskapen skal, blant annet, 
helsepersonell og pasienter som har arbeidet i eller vært innlagt ved 
sykehusinstitusjoner utenfor Norge de siste 12 måneder kontrolleres med en prøve før 
innleggelse eller arbeid i helseinstitusjon. Aktuelle ansatte i Bærum kommune må 
avkreves egenerklæring av tjenesteleder. Se egne prosedyrer. 
Andre resistente bakterier som ESBL (ekstendert spektrum-betalaktamase 
produserende bakterier) og VRE (vancomycin resistente enterokokker) er sjeldnere og 
det er egne rutiner for håndtering av dem i institusjon mens alminnelige hygiene tiltak 
er tilstrekkelig i hjemmet. 
 
4.7 Miljørettet helsevern 
Miljørettet helsevern er gjennom Folkehelseloven en lovpålagt tjeneste som omfatter 
de faktorer i miljøet som til enhver tid, direkte eller indirekte, kan ha innvirkning på 
helsen. Disse omfatter bl.a. biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.  
Følgende virksomhetsområder hører inn under miljørettet helsevern: vann-, grunn- og 
luftforurensning, støy og stråling (radon, elektromagnetisk, UV), avfall og avløpsslam, 
skadedyr, husdyrhold/dyreoppdrett, bygningshygiene, inneklima, røykeloven, 
campingplasser, badevann, helseforhold i fysisk planlegging og ved luft-, sjø- og 
landtransport, ulykkesforebygging og sosiale miljøfaktorer. 
 
4.7.1 Drikkevannskontroll 
Drikkevann er en potensiell smittespreder og det er årlig sykdomsutbrudd ulike steder i 
Norge som kan tilbakeføres til forurenset drikkevann. Der en drikkevannskilde forsyner 
mange personer kan sviktende hygieniske barrierer og spredning av smittestoffer i 
drikkevann få svært alvorlige konsekvenser. For å beskytte befolkningen mot 
smittespredning via drikkevannet er det satt strenge krav til drikkevannskilder og 
drikkevannskvalitet i egen forskrift. 
Bærums innbyggere får vann fra 3 ulike vannkilder, Holsfjorden, Aurevann og 
Sollihøgda. Vannet behandles av henholdsvis Asker og Bærum vannverk IKS (ABV), 
Bærum Vann AS (BVAS)og Sollihøgda Vannverk. Årlig vannproduksjon er omlag 18 
millioner m3. Drikkevannsforskriften krever at alle vannforsyningssystem over en viss 
størrelse skal godkjennes. Alle offentlige vannverk i Bærum har i dag slik godkjenning. 
Drikkevannet i Bærum har høy kvalitet Det tas prøver jevnlig på forskjellige steder i 
kommunen. Prøvene analyseres av et akkreditert laboratorium. 
Vann og avløp i Bærum kommune har oppgaven som vannverkseier og har det daglige 
driftsansvaret og skal drive internkontroll, herunder tilsyn med desinfeksjon og 
bakteriekontroll. Dette er viktige parametere. De har også informasjonsplikt både til 
helsemyndigheter og publikum ved svikt og mulig fare for sykdom. 
Kommunestyret har det formelle godkjenningsansvaret for kommunale vannverk. 
Kommuneoverlegen ved avd. Miljørettet helsevern og Mattilsynet har det faglige 

http://www.baerum.kommune.no/mhv
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Vann-og-Avlop/Drikkevann-21/Asker-og-Barum-Vannverk/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Vann-og-Avlop/Drikkevann-21/Barum-Vann-AS/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Vann-og-Avlop/Drikkevann-21/Sollihogda/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Vann-og-Avlop/Drikkevann-21/Asker-og-Barum-Vannverk/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Vann-og-Avlop/Drikkevann-21/Barum-Vann-AS/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Vann-og-Avlop/Drikkevann-21/Sollihogda/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Vann-og-Avlop/Drikkevann-21/Vannkvalitet/
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ansvaret for å vurdere søknader og skal være delaktige i godkjenningsordningen, og 
har tilsynsansvar videre. Til kontrolloppgaven hører også ansvar for å påse at tiltak blir 
truffet når dette er nødvendig. Mattilsynet utfører kontrollanalyser av drikkevannet. 
Kommuneoverlegen skal varsle om koking mm ved funn av bakterier som kan indikere 
en akutt forurensning av drikkevannet. Mattilsynet konfererer med kommuneoverlegen i 
slike tilfeller. Miljørettet helsevern (Kommuneoverlegen) har ansvar for å ha oversikt 
over det som kan virke inn på befolkningens helse, og derved også medansvar for å 
påse at drikkevannet er helsemessig forsvarlig, og kan gi pålegg etter 
kommunehelseloven. 
Forskrift om vannforsyning og drikkevann 
 
4.7.2 Avfalls- og avløpskontroll. 
Husholdningsavfall 
Bærum kommune har tvungen renovasjon for samtlige husstander. Den kommunale 
renovasjonen er ikke kjent som smittekilde for sykdommer i Bærum. Bærum kommune 
skal sørge for innsamling, behandling og transport av forbruksavfall av type 
husholdningsavfall i hele kommunen. Forbruksavfallet forutsettes kildesortert hos 
abonnenten og de utsorterte fraksjonene levert via etablerte ordninger.  
De som vil starte hjemmekompostering av matavfall må søke kommunen om tillatelse. 
Vedkommende søker vil få inspeksjon for å se om forholdene tilfredsstiller kravene i 
gjeldende forskrift. For å hindre smitte eller ubehagelig lukt, må de hygieniske 
restriksjonene i forskriften følges. 
Spesialavfall. 
Avfall fra legekontor regnes vanligvis ikke som særlig smittsomt, bortsett fra sprøyter, 
kanyler og utstyr som er tilsølt med blod eller puss. Brukte kanyler blir lagt i spesielle 
beholdere og smittefarlig materiale blir pakket inn særskilt før det fraktes til Isi 
Miljøstasjon og kastes i spesialavfall beholder. 
Kloakk. 
Kommunalteknisk avd. har driftsansvar for Bærum kommunes kloakknett. Kloakken går 
til hovedledningen til VEAS, som har full rensing av kloakk fra deler av Oslo og fra 
Bærum, Asker og Røyken. VEAS ligger i Asker og har utslipp til Oslofjorden. Tilsyn 
med dette er i hovedsak en oppgave etter forurensningsloven. Lekkasjer i kloakknettet 
kan medføre alvorlig smitterisiko, derfor er dette også regulert i forskrift etter 
helselovgivning.  
Kommuneoverlegen skal umiddelbart ha melding ved overløp fra VEAS, og fra 
kommunalteknisk avd. ved brudd på det kommunale ledningsnett eller annen 
kloakkforurensning. 
 
4.7.3 Slam 
Kommuneoverlegen skal godkjenne spredning av slam fra VEAS på jordbruksområder 
i kommunen. Fylkesmannen er konsesjonsmyndighet for mellomlagring. Det er angitt 
grenseverdier for blant annet bakterieinnhold i slam, for å begrense mulighet for 
overføring av smittestoffet. 
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 
 
4.7.4 Skadedyrkontroll 
Rottebestanden holdes nede ved å utplassere gift i kloakknettet og ved å påse at det 
ikke er tilgang på mat eller yngleplasser i kommunen for øvrig. Andre skadedyr/ 
insekter i hus og hytte blir innmeldt til Folkehelsekontoret ved Miljørettet helsevern som 
kan gi råd og formidle informasjon om firmaer som har dette feltet som profesjon.  
Det kan i noen tilfeller være nødvendig å fange herreløse dyr som duer, måker og 
katter, for omplassering eller avliving, etter samråd med dyrevernsnemnda og 
distriktsveterinær. Det er ingen klare rutiner, og tiltak må vurderes i aktuelle situasjoner. 
Hjemmel for avliving kan være Lov om helsetjenesten i kommunen § 4a, 
smittevernloven, eller dyrevernlovgivning om dyr som lider. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-20011204-1372.html&dep=alle&kort+,+titt=forskrift+om+vannforsyning+og+drikkevann&
https://www.baerum.kommune.no/Temastruktur/Tjenester-a---a/Hjemmekompostering-av-matavfall
http://www.veas.nu/om_veas
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/md/md-20030704-0951.html&dep=alle&kort+,+titt=forskrift+om+gj%25d8dselvarer+&
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunehelse/Folkehelsekontoret/mhv/Skadedyr
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Forskrift om skadedyrbekjempelse 
 
4.8   Kontroll med andre virksomheter 
Skoler og barnehager 
Skoler og barnehager skal drives slik at spredning av smittsomme sykdommer 
forebygges. De skal bruke helsesøster / folkehelsekontoret / smittevernoverlege/ 
kommuneoverlege som rådgivere når det oppstår smittsomme sykdommer der tiltak 
vurderes, og helsetjenesten vil da ha hovedansvar for oppfølging. 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. tilsier at det foretas tilsyn 
etter behov. For skoler ble dette sist gjennomført i 2012 og for barnehager i 2013. 
 
Bo- og behandligssenter, sykehus og helsetjeneste utenfor institusjon 
Alle helseinstitusjoner (Bo- og behandlingssentra i kommunehelsetjenesten) skal ha 
eget Infeksjonskontroll-program. Programmet skal også omfatte tiltak for å verne 
personalet mot smitte. Infeksjonskontroll-programmet skal angi hvem som har det 
faglige og organisatoriske ansvar for de tiltak som omfattes. Institusjonens ledelse skal 
sørge for at programmet utformes, iverksettes og vedlikeholdes som en del av 
virksomhetens internkontrollsystem. Tjenesteleder ved hver enhet innenfor pleie- og 
omsorg er ansvarlig for smitteforebyggende tiltak og kontroll. Det er i noen tilfeller krav 
om tuberkulosekontroll og MRSA testing av ansatte i helsetjenesten. Tjenesteleder skal 
påse at alle har fylt ut egenmeldingsskjema for TB og MRSA.  
I 2014 skal det føres brev tilsyn med alle Bo og behandlingshjem i kommunen, inklusiv 
Altea. 
 
Overnattingssteder og forsamlingslokaler 
Mattilsynet fører tilsyn i overnattingssteder med hensyn på næringsmiddelhygieniske 
forhold.  Forsamlingslokaler med matservering omfattes av næringsmiddellovgivning.  

 
Basseng 
Kommunen har driftsansvar for de kommunale bassenganleggene som skal drives 
med internkontroll, der en viktig målsetting er så sikre desinfeksjon og renhold og 
hindre smittespredning, blant annet med tanke på legionella. Bassenganlegg som ikke 
eies av kommunen skal også drives med internkontroll. Kommuneoverlegen skal utføre 
tilsyn. I Bærum utføres det i samarbeid med miljørettet helsevern. 
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. 
 
Kjøletårn 
I Bærum kommune er det to kjøletårn som kontrolleres jevnlig på interne rutiner og 
anleggets tilstand med tanke på forebygging av Legionella smitte. Se egen prosedyre 

 
Friluftsbad 
Vannkvaliteten er bra ved alle badeplassene i Bærum kommune. 
Bading ved Kadettangen, Kalvøya og Rolfsbukta frarådes allikevel alltid i minst et døgn 
etter et voldsomt regnskyll. Ved store nedbørsmengder vil det erfaringsmessig bli 
dårligere badevannskvalitet på Kadettangen og Kalvøya (Store og lille badebukt) på 
grunn av at kloakk går i overløp og blir med Sandvikselven ut i fjorden. Også ved 
Rolfbukta kan det bli lett forurensning med kloakk som går i overløp og ut i 
Lysakerelven. Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med 
økende innhold av tarmbakterier i vannet. Det gjelder spesielt små barn som har 
tendens til å få i seg mer badevann enn voksne.  
Basesesongen i Bærum er definert fra 1.6. til 31.8 Det lages en prøvetakingsplan for 
hvert år.  Det tas én prøve før sesongen starter og deretter bakterieprøver 2. hver uke 
ved de største og mest brukte badeplassene ved fjorden og hver 4. uke av 
ferskvannene. Overvåkingsregimet følger Eu's badevannsdirektiv fra 2006. 
De planlagte prøvene undersøkes for antall termotolerante koliforme bakterier (TKB) 
og intestinale enterokokker (IE) ved godkjent akkreditert laboratorium.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-20001221-1406.html&dep=alle&kort+,+titt=forskrift+om+skadedyr*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-19951201-0928.html&dep=alle&kort+,+titt=forskrift+om+milj%25d8rettet+helsevern&
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-19960613-0592.html&dep=alle&kort+,+titt=forskrift+for+badeanlegg+,+bassengbad+og+badstu+mv.&
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Folkehelsekontoret vil ta kontrollprøver etter større nedbørsmengder over en lengre 
periode for å kontrollere at vannkvaliteten igjen er OK.  
 
Frisører, hud- /fotterapi, solarier, tatoveringsvirksomhet m.v. 
Virksomhetene skal føre internkontroll. Helsetjenesten skal føre tilsyn med disse 
virksomheter med tanke på hygienisk forhold som har betydning for overføring av 
smittsomme sykdommer. Bortsett fra hulltakingsvirksomheter og solarier har dette 
tilsyn hatt lav prioritet. Lovgivning mht solarier er skjerpet med at det er innført 18 års 
grense for bruk. Dette vil medføre behov for mer kontroll 
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet 
FOR-2011-12-09-1223 Lovdata - Forskrift om endringer i forskrift 29. oktober 2010 nr. 
1380 om strålevern og bruk av stråling 
 
Ila fengsel 
Egen helsetjeneste og egne internkontrollsystemer.  

 
4.9 Samarbeid og opplæring 
Det er ønskelig med samarbeidsmøter med smittevernansvarlige personer i de 
forskjellige tjenestene i kommunen. Smittevernkontoret, HMS avdelingen, 
Helsesøstertjenesten, Institusjonstjenesten PLO og Kommuneoverlegen diskuterer 
felles problemstillinger og samarbeider om å arrangere opplæring ved behov for dette.  
Det er utpekt en hygienekontakt ved hver PLO institusjon og hygienesykepleier har 
regelmegssige møter med disse. 
Det er etablert et samarbeidsforum mellom smittevernoverlege, Infeksjonsavdelingen 
ved Bærum sykehus og smittevernoverlegene i Asker og Bærum. Det avtales møter 
minst to ganger årlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-19980506-0581.html&dep=alle&kort+,+titt=forskrift+om+hygienekrav+&
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-09-1223?q=solarier*
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-09-1223?q=solarier*
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5 Smittevern i en beredskapssituasjon – utbrudd av smittsom 
sykdom 

 
5.1 Aktuelle situasjoner og mulige fremtidige situasjoner 
Situasjoner der det kan være aktuelt å aktivisere smittevernplanen, er for eksempel 
håndtering av meningittilfeller, større utbrudd av vannbåren smitte eller pandemisk 
influensa. Smittevernplanen vil da enten aktiviseres isolert eller som en del av det 
kommunale beredskapsplanverket for øvrig. Se pkt 5.2. 
 
5.2 Ansvars og arbeidsfordeling 
Smittevernoverlegen er tillagt oppgaver i henhold til smittevernloven med forskrifter, og 
leder smittevernarbeidet i kommunen. Hvis ikke smittevernoverlegen eller stedfortreder 
er tilgjengelig, utpeker rådmannen en lege til å ta ansvar for å starte smittevernarbeidet 
i henhold til smittevernplan og faglige retningslinjer. 
Smittevernarbeidet kan kreve drastiske tiltak, som loven gir mulighet til, men dette er 
sjelden nødvendig. Smittevernlegen må da forberede sak til politisk organ eller fatte 

hastevedtak med hjemmel i smittevernloven om nødvendig.  

 
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 diverse 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) 

Smittevernoverlegen 
 

§ 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 særlige tilfeller der det kan bli aktuelt med tvangstiltak, må smittevernlegen kontakte 
fylkeslege og fylkets smittevernlege. 
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5.3 Varslingsplan i en akutt smittesituasjon 
 

Smitten oppdages og meldes fra 
fastlege, legevakt, laboratorium, sykehus, politi osv 

↓ 
Melding til smittevernlege / kommuneoverlege 

↓ 

↓Smitten vurderes ufarlig / en viss 
fare  
og takles direkte av smittevernlegen  
 
 

Smitten vurderes som kritisk / farlig / 
katastrofal. Smittevernlegen / 
kommuneoverlegen er ansvarlig for å 
håndtere krisen sammen med 
kriseledelsen 

Evnt. Orientere Kommunalsjef H-O Kriseledelsen i Bærum ved Rådmannen 

 
 
Handling / aksjonsplan: Kartlegging 
                                              Varsling 

Kurative tiltak  
Avgrensing / forebygging 
Informasjon til media /publikum /samarbeidspartnerer 
Evaluering 
 
 

 Skaff oversikt over situasjonen og få bekreftet de faktiske forhold. Tilstreb eksakt 
diagnose. Utfyllende rutiner for smitteverntiltak i spesifikke situasjoner finnes i 
smittevernprosedyrer. Kommuneoverlegen vurderer hvilket nivå beredskapen skal 
legges på, og om det er behov for å aktivisere Beredskapsplan Bærum kommune 

 Varsling av fhi / fylkeslegen pr tlf og/eller vesuv 

 Få kartlagt familieforhold og nærmiljø med henblikk på mulig forebyggende tiltak. 

 Gi rask skriftlig informasjon til pårørende, skole, barnehage, eller arbeidsplass. 
Dette kan følges opp med fellesmøte. Det er utarbeidet eksempler på informasjonsbrev 
som kan benyttes som mal i forbindelse med tilfeller av akutt allmennfarlig sykdom. 
Disse finnes hos kommuneoverlegen / smittevernlegen. 

 Gi detaljert informasjon til Legevakten, fastlegene, Smittevern ved 
Folkehelsekontoret og ev. andre samarbeidspartnere som smittevernlegen ved Vestre 
Viken HF Bærum sykehus, institusjonstjenestene, hjemmesykepleien, 
helsesøstertjenesten osv. 

 Pressemelding: Ha klar skriftlig informasjon som faxes eller bringes til lokalavisen og 
lokal TV. Ikke vent til media tar kontakt 

 Gi ny informasjon når det er grunnlag for det. Vær klar, synlig og tilgjengelig. 
Uttalelser og råd må være utvetydige. Ikke eksponer nøling eller egen usikkerhet. Hold 
gjeldende retningslinjer. Hvis en mistanke om alvorlig smittsom sykdom var falsk alarm, 
nøl ikke med å gå ut med det. 

 Generell engstelse i befolkningen utløst av en hendelse eller en akuttsituasjon som 
berører flere, krever omfattende, saklig, lettfattelig og gjentatt informasjon.  
Kommunens ledelse – ordfører, rådmann eller informasjonssjef er ansvarlig for 
informasjonen som gis. Kommunelegen bistår med faglig innspill til den 
informasjonsansvarlige, ev. gjennomfører informasjon til befolkningen etter anmodning 
fra ordfører / rådmann.  

 Sørg for at tilfellet er meldt til MSIS. 

 Evaluer hendelsesforløpet. 

5.4 Vaksinasjon og forebyggende tiltak 

Ved visse typer sykdommer kan det være aktuelt med vaksinasjon, eks meningitt 
gruppe A og C, pandemisk influensa osv (se egne prosedyrer). Helsesøstre og 

http://ansattportal.baerum.kommune.no/Felles-informasjon/Felles-handboker/Kriseweb
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helsestasjonene samt Smittevernkontoret kan benyttes ved behov for 
massevaksinasjon. Disse kan også reise ut til det aktuelle forsamlingsstedet og 
vaksinere. Folkehelseinstituttet kan besørge tilkjøring av vaksine med budbil. Ut fra 
sykdommens art og smittens karakter kan det være aktuelt å gi generelle råd til 
befolkningen for å forhindre smittespredning. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, 
noe smittevernoverlegen gjør i samråd med andre instanser ved melding om smittsom 
sykdom. 

 
5.5 Diagnostikk og behandling 
I forbindelse med sykehusinnleggelser er det Sykehuset som har ansvaret for 
behandling av inneliggende pasienter. Smittevernlegen vil samarbeide med sykehus og 
eventuelt Mattilsyn for å vurdere risikoen med tanke på om det er aktuelt med 
behandling av pårørende eller andre i en gitt situasjon. 
 
5.6 Spesielle sykdomsutbrudd 
Vi omtaler i det følgende noen sykdomskategorier som etter en risikovurdering 
oppfattes som moderat til svært sannsynlig. Samtidig kan disse være alvorlige, enten 
fordi enkelttilfeller er svært alvorlig, eller fordi utbrudd kan bli omfattende. Utfyllende 
tiltak finnes i smittevernprosedyrer. 

5.6.1 Vannbåren infeksjon 

Infeksjoner som smitter via drikkevann kan medføre store og alvorlige sykdomsutbrudd 
der svært mange blir syke over kort tid. Dette vil oftest være mage-tarm infeksjoner 
som salmonella, campylobakter, hepatitt A, giardia lamblia og ulike virusinfeksjoner 
som Norovirus. Her er det svært viktig med forebyggende tiltak og rask reaksjon ved 
mistanke om svikt i de hygieniske barrierer. 
 

Tiltak Ansvarlig 

Avstenging av vannkilde til hygienisk forhold er under kontroll Kommunalteknisk ev. 
etter pålegg fra MT 
eller 
kommuneoverlegen 

Rette opp svikt eller mangler i vannbehandlingsanlegg eller 
legge til reserveklorering 

Kommunalteknisk  

Informasjon om koking av drikkevann via lokalradio / lokalavis Smittevernoverlegen / 
MT 

Prøvetaking av vannkilde og syke for å identifisere smittestoff MT / 
smittevernoverlegen / 
fastleger 

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

Fastleger 

5.6.2 Næringsmiddelbåren infeksjon (se egen prosedyre) 

Også dette vil oftest være mage/tarm infeksjoner. Hyppigst antagelig toksinindusert 
matforgiftning med bakterietoksiner, der mange får en kortvarig sykdom etter 
fellesmåltider på hotell m.m. Dette er sykdomsutbrudd som sjelden blir diagnostisert og 
der det oftest er for sent å gjøre noe når utbruddet er identifisert, men hygienen ved 
næringsmiddelbedriftene må følges opp av Mattilsynet når slike utbrudd blir kjent. 
Smittevernoverlegen i Bærum får ukentlig meldinger om smitte, de fleste er påført ved 
utenlandsopphold. Spesielt bør nevnes at smitte med EHEC (enterohemoragiske E. 
coli) kan gi alvorlige komplikasjoner spesielt hos barn og eldre. 
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Tiltak: Ansvarlig 

Diagnostikk og behandling, informasjon til de som er 
syke for å hindre videre smitte, sykemelde fra 
næringsmiddelbedrift eller helsetjeneste til sikker 
symptomfrihet 

Smittevernoverlegen / 
fastleger / sykehus 

Kartlegge utbrudd Mattilsynet og 
smittevernoverlegen 
gjensidig varslingsplikt 

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

Smittvernoverlegen 

Intervju av syke for å identifisere smittekilde Mattilsynet 

Kontroll av næringsmiddelbedrifter Mattilsynet 

Vaksinasjon ved Hepatitt A utbrudd  
 

Informasjon fra 
smittevernoverlegen, 
vaksinasjon ved 
smittevernkontoret 

 
5.6.3 Infeksjon med ”dråpesmitte” 
Dette gjelder de fleste luftveisinfeksjoner, som er blant de vanligste infeksjons-
sykdommer av relativt uskyldig art, sjeldnere enkeltstående tilfeller av mer alvorlig, men 
lite smittsom sykdom. Det har vært utbrudd av kikhoste over flere år, og årlige 
influensaepidemier som har vært alvorlig for noen. Det tilrådes derfor vaksiner i noen 
grupper. Det er en reell fare for et mer alvorlig utbrudd av influensasykdom ved 
endringer i virusegenskaper og man kan da få utbrudd av en pandemi. Det kan også 
dukke opp nye varianter av infeksjoner, f.eks SARS (severe acute respiratory disease 
syndrom) eller ”fugleinfluensa”, som gir nye utfordringer i smitteberedskapen. 
Eventuelle nye utbrudd som dekker større områder vil vi kunne bli forberedt på via 
internasjonal infeksjonsovervåking. Ved et slik utbrudd må vi raskt kunne vaksinere 
større grupper og ta hånd om flere syke og pleietrengende. I tillegg til helsesøstre og 
kommunale- / fastleger, må vi da bruke ressurser i pleie og omsorgstjenesten; 
personell, sykehjem og eventuelt hoteller som sykestuer. Pandemiplan 
 
Meningokokksykdom  
Meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) skyldes systemisk infeksjon 
med meningokokker. Dette er en alvorlig infeksjon som opptrer relativt hyppig, oftest 
blant barn og ungdom. Det er i de aller fleste tilfeller enkeltstående tilfeller. Det vil være 
aktuelt med antibiotikabehandling til nær familie under 15 år, og ved type A eller C er 
vaksinasjon i nærmiljøet aktuelt tiltak. Ved flere enn ett tilfelle i område kan det bli 
aktuelt med mer omfattende tiltak; vaksinasjon, forebyggende antibiotikabehandling og 
restriksjoner på aktiviteter. Dette bør drøftes med Folkehelseinstituttet. Rask og korrekt 
informasjon til nærmiljøet er svært viktig ved meningokokksykdom. 

Se 5.3 Handlingsplan i en akutt situasjon 
MSIS 6/95 Tiltak etter ett tilfelle av meningokokksykdom 

 
Tuberkulose 
Tuberkulose skyldes smitte med bakterier i gruppen mykobakterium tuberkulosis. 
Smittemåte er luftsmitte (fjerndråpesmitte). 
Ved utbrudd av tuberkulose vil det være spesialisthelsetjenesten som har ansvar for 
behandling og kommunehelsetjenesten som har hovedansvar for miljøundersøkelser.  
Sykehuset varsler smittevernlegen telefonisk straks det er påvist smittsom tuberkulose 
hvor det er nødvendig med miljøundersøkelser / oppfølging i kommunen. 

Forskrift om tuberkulosekontroll. 

 
Annen import av luftbårensmitte  

http://amelia.baerum.kommune.no/Documents/R%c3%a5dmannen/Kriseweb/Kriseplaner/Helse/Pandemiplan%20BK%2007%202009.doc?epslanguage=no
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20090213-0205.html
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SARS (severe acute respiratory syndrome) skyldes sars coronaviruset. Viruset er 
gammelt, men nytt hos mennesker. Viruset smitter først og fremst ved dråpesmitte, 
men også andre smitteveier som kontaktsmitte er aktuell. 
 

 Publikum og landets leger må være informert om å vurdere den aktuelle 
diagnosen slik at pasienter kan bli isolert på sykehus for å hindre at smitte 
spres videre og for å motta behandling for sykdommen.  

 Spor opp og ha tilsyn med nærkontaktene etter anbefalinger fra 
Folkehelseinstituttet. 

 Hindre utreise til områder det frarådes å reise til pga sars. Listen over berørte 
områder vil ligge på www.folkehelseinstituttet.no 

 Overvåking og legers varslingsplikt. Primærlegen har plikt til å varsle ved 
mistanke om en smittsom sykdom av betydning for internasjonal folkehelse.  

5.6.4 Seksuelt overførbare infeksjoner 

Klamydia, HIV, Syfilis og Gonoré følges via MSIS meldinger. 
 
Hepatitt A: Det har vært utbrudd av hepatitt A og B blant annet i stoffmisbrukermiljø. 
Man tilstreber derfor vaksinasjon i disse gruppene. 

Tiltak: Ansvarlig 

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

Fastleger / sykehus 
Feltpleien, helsestasjon for 
ungdom 

Kartlegge utbrudd, informere helsepersonell  Smittevernoverlege 

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

Smittevernoverlege 

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

Smittevernoverlege ansvar 
 for informasjon, vaksinasjoner 
gjøres av 
helsesøstre/fastleger 

 
Hepatitt A – posteksposisjonell profylakse: (se egen prosedyre) 
Følgende retningslinjer skal følges: 
Til posteksponeringsimmunisering brukes humant normalt immunglobulin 
(gammaglobulin). Det er foreløpig uklart hvilken plass hepatitt A vaksine har ved 
posteksponerings-immunisering. Følgende grupper får dekket utgiftene til 
posteksponeringsimmunisering med hepatitt A: (§ 4) 

 Husstandsmedlemmer og seksualpartnere til pasienter med hepatitt A og 
eventuelt andre nærkontakter som har spist mat som pasienten har 
håndtert 

 Ansatte og barn i barnehage med et tilfelle av hepatitt A.  

 Nærkontakter til indekspasienter ved utbrudd i skoler, fengsler eller 
helseinstitusjoner dersom overføring av hepatitt A virus i skolen, fengselet 
eller institusjonen er dokumentert 
 

Hepatitt B – posteksponerings profylakse: (se egen prosedyre) 
Personer som har fått stikk eller blodsøl fra sikker hepatitt B positiv person skal, hvis 
ikke vedkommende er vaksinert, ha spesifikt immunglobulin (Eunativ) og 
hurtigvaksinering med hepatitt B. Dette finnes på Legevakten. Oppfølging kan foregå 
ved Smittevernkontoret eller hos fastlegen. 
 
Hepatitt C 
Det finns ingen vaksine mot hepatitt C men pasienten må følges med 
leverfunksjonsprøver og skal henvises infeksjonsmedisiner. Det kan være indikasjon 

http://www.folkehelseinstituttet.no/
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for interferon og ribavarin behandling ved sykdom. Smitteoppsporing kan være 
nødvendig dersom smittekilde ikke er sannsynlig (injiserende stoffmisbruk). 
 
Hiv posteksposisjonell profylakse 
Det kan være aktuelt med medikamentell behandling ved eksponering for blod fra hiv 
smittet person.  
 
Andre infeksjoner 
Andre infeksjoner (nye og gamle) må vurderes når de dukker opp i forhold til smittefare 
og alvorlighet og etter vurdering av faglige retningslinjer og kontakt med faginstanser 
må tiltak som skissert over vurderes. Folkehelseinstituttet har kontaktnett internasjonalt 
og vil gi retningslinjene som skal følges.  

 
4.10 Bioterrorisme 
Beredskap mot biologiske våpen er viktig. Selv om risikoen for bioterrorisme i Norge er 
liten, må det være fokus på problemstillingen. Et angrep med biologiske våpen vil trolig 
først oppdages når pasientene henvender seg til helsetjenesten. De viktigste agens 
som nevnes i denne sammenhengen er: 

 Yersinia pestis (pest) 

 Bascillus anthracis (miltbrann) 

 Toksiner fra clostridium botulinu (botulisme) 

 Agens som gir tarminfeksjoner 

 Koppevirus 
Rask varsling til smittevernoverlegen og Folkehelseinstituttet er viktig. Se egen 
prosedyre. 
 

4.11 Henvisninger 

 Elektroniske henvisninger: 

 Bærum kommunes Kriseweb 

 Bærum kommune – Prosedyrer til Smittevernplan 

 Smittevern 17 Utbruddshåndboka – veiledning i oppklaring av sykdomsutbrudd 
som skyldes smitte fra næringsmidler eller dyr 

 Vaksinasjonsboka, Folkehelseinstituttet 

 Tuberkuloseveilederen, Folkehelseinstituttet 

 Nasjonal beredskapsplan for pandemisk Influensa: 

 Smittvernloven www.lovdata.no  

 Smittevern 18 Smittevernboka 4. utgave, 2009, Folkehelseinstituttet  

 www.fhi.no ; Smittevernveiledere 14 15 16 17 18  

 
 
Nyttige internettadresser: 
Statens Helsetilsyn    
Folkehelseinstituttet    
MSIS fra folkehelsa  

 
Håndbøker: 

 Siv Gamnes, red. Metodebok 2013, Oslo: Sex og Samfunn 

 Reisemedisinsk håndbok 2012, Rejsemedisinsk forlag, Strandveien 142, DK 
8000 Århus C, Danmark   

 Vaksinasjonsguiden 2014,VaccinationsGuiden AB, Per Benno 
 
Aktuelle lover: 

http://ansattportal.baerum.kommune.no/Felles-informasjon/Felles-handboker/Kriseweb
http://ansattportal.baerum.kommune.no/Mitt-tjenestested/Kommunehelse/Folkehelsekontoret-Rune/Snavei-andre/Smittevern-plan/Smittevernplan-prosedyrer
http://www.fhi.no/dav/1ca929a5a4.pdf
http://www.fhi.no/eway/library/forms/showMessage.aspx?oid=68681&fid=0&ft=1&dp=/eway/custom/design/webportal
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/tuberkuloseveilederen
http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/Vedlegg/Planer/Pandemiplan.pdf
http://www.lovdata.no/
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5583:0:15,1361:1:0:0:::0:0
http://www.helsetilsynet.no/
http://www.fhi.no/eway
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,3787:1:0:0:::0:0
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 LOV-1994-08-05-55   Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
(smittevernloven) 

 LOV-2011-06-24-30 Lovdata - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

 LOV-2011-06-24-29 Lovdata - Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
 LOV-1999-07-02-61   Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 

(spesialisthelsetjenesteloven) 
 LOV-2005-06-17-62   Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven) 
 LOV-2001-06-15-93   Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) 
 LOV-1999-07-02-64   Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 
 LOV-1984-03-30-15   Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten.  
 LOV-2001-05-18-24   Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger 

(helseregisterloven) 
 LOV-2003-12-19-124 Lovdata - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. 

(matloven). 
 LOV-1902-05-22-10   Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven 1902) 

 
Aktuelle forskrifter til smittevernloven: 

 FOR-2009-10-02-1229 Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. 
 FOR-2009-02-13-205 Forskrift om tuberkulosekontroll. Denne forskriften gir 

bestemmelser for forebygging og kontroll av tuberkulose. Folkehelseinstituttet 
har gitt ut en veileder til forskriften, se under kapitell ”Tuberkulose”. 

 FOR 2007-12-21 nr 1573 Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige 
hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften). Denne 
forskriften gir bestemmelser om implementering av WHOs internasjonale 
helsereglement i Norge. 

 FOR-2007-12-19 nr 1761 Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som 
utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som 
mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak. Denne forskriften gir i § 3 punkt 
7 bestemmelser om gratis legehjelp under visse forhold ved allmennfarlige 
smittsomme sykdommer.  

 FOR-2007-06-28 nr 814 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige 
legemidler og spesielt medisinsk utstyr (blåreseptforskriften). Denne forskriften 
gir i § 4 bestemmelser om gratis behandling og forebygging for allmennfarlige 
smittsomme sykdommer.  

 FOR-2013-11-25-1405 Lovdata - Forskrift om endring i forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) 

 FOR-2009-02-13-194 Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av 
utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften). Denne forskriften 
regulerer dekningen utgifter ved MRSA og distribusjon av tuberkulose-midler.  

 FOR-2005-10-11 nr 1196 Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og 
dyrehelsetjeneste mv. 

 FOR 2005-06-17 nr 610 Forskrift om smittevern i helsetjenesten. Denne 
forskriften gir bestemmelser for sykehusenes, sykehjemmenes og enkelte 
andre institusjoners smittevernarbeid.  

 FOR 2005-06-17 nr 611 Forskrift om innsamling og behandling av 
helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten 
(NOIS-registerforskriften). Denne forskriften gir bestemmelser for meldinger til 
NOIS.  

 FOR-2004-06-24 nr 1035 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos lege. Denne forskriften gir i § 3 punkt 7 
bestemmelser om gratis legehjelp under visse forhold ved allmennfarlige 
smittsomme sykdommer.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19940805-055.html&emne=smittevernlov*&
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19990702-061.html&emne=spesialisthelsetjenestelov*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20050617-062.html&emne='arbeidsmiljølov*'&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20010615-093.html&emne=helseforetakslov*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19990702-064.html&emne=helsepersonellov*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19840330-015.html&emne=tilsyn*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20010518-024-0.html&emne=helseregisterlov*&
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19020522-010.html&emne=almindelig%20borgerlig%20straffelov*&
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20091002-1229.html
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20090213-0205.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20071221-1573.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-20071219-1761.html&emne=utgifter*%20til*%20legehjelp*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-20070628-0814.html&emne=*2007-06-28*&
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-25-1405?q=tuberkulose*
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-25-1405?q=tuberkulose*
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20090213-0194.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-20051011-1196.html&emne=smittefarlig*%20avfall*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050617-0610.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050617-0611.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040624-1035.html
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 FOR 2003-11-14 nr 1353 Forskrift om innsamling og behandling av 
helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos 
mikrober (NORM-registerforskriften). 

 FOR 2003-06-20 nr 739 Forskrift om innsamling og behandling av 
helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-
registerforskriften).  

 FOR-2009-10-16 nr 1276 Forskrift om endring i forskrift om innsamling og 
behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-
registerforskriften) 

 FOR 2003-06-27 nr 959: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorier og 
røntgenvirksomheter . Denne forskriften gir i § 3 punkt 7 bestemmelser om 
gratis legehjelp under visse forhold ved allmennfarlige smittsomme sykdommer.  

 FOR 2003-06-20 nr 740 Forskrift om innsamling og behandling av 
helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i 
Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og 
Tuberkuloseregisterforskriften). Denne forskriften gir bestemmelser for 
meldinger til MSIS og Tuberkuloseregisteret, og for varsling om smittsomme 
sykdommer til Folkehelseinstituttet.  

 FOR-2009-02-13-168 Forskrift om endring i forskrift om innsamling og 
behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer 
og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- 
og Tuberkuloseregisterforskriften).Denne forskriften omhandler endringer i 
meldingsrutiner for tuberkulose. 

 FOR 2000-12-21 nr 1406 Forskrift om skadedyrbekjempelse.  
 FOR 1998-12-22 nr 1432 Forskrift om gjennomføring m.m. av undersøkelser for 

smittsom sykdom av biologisk materiale for ikke-diagnostiske formål. Denne 
forskriften gir bestemmelser for laboratorienes bruk av biologisk materiale til 
metodeutprøving og kartleggingsundersøkelser for smittsomme sykdommer.  

 FOR 1998-05-06 nr 581 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, 
tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.  

 FOR-1998-04-03 nr 327 Forskrift om transport, håndtering og emballering av lik 
samt gravferd. 

 FOR 1996-09-12 nr 903 Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering 
av materiale som er smittefarlig for mennesker. –  

 FOR 1996-07-05 nr 700 Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere 
innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier. Denne forskriften gir 
bestemmelser om undersøkelser av helsepersonell for visse resistente 
bakterier.  

 FOR 1995-01-01 nr 100 Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer. 
Denne forskriften gir ei liste over hvilke smittsomme sykdommer som regnes 
som allmennfarlige i smittevernlovens forstand. 

 FOR-1956-07-27 nr 2 Forskrift for hygieniske forhold om bord i fartøyer. Denne 
forskriften gir bestemmelser om hygieniske forhold og tilsyn med disse på 
norske skip. 

Andre forskrifter (etter dato): 
5 FOR-2008-01-02 nr 16 Forskrift om ansvar og oppgaver til nasjonale 

referanselaboratorier for salmonella 
6 FOR 2003-04-25 nr 486 Forskrift om miljørettet helsevern.  
7 FOR 2003-04-03 nr 450 Forskrift om kommunens helsefremmende og 

forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne forskriften gir 
bestemmelser om kommunens plikt til å tilby vaksinasjon i henhold til 
barnevaksinasjonsprogrammet og meldingsplikt til SYSVAK. 

8 FOR 2001-12-04 nr 1372 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevanns-
forskriften). 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20031114-1353.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030620-0739.html
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20091016-1276.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030627-0959.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030620-0740.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-20090213-0168.html&emne=for-2009-02-13-168&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1406.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19981222-1432.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19980506-0581.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-19980403-0327.html&emne=gravferd*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960912-0903.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960705-0700.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19950101-0100.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-19560727-0002.html&emne=*1956-07-27*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ld/ld-20080102-0016.html&emne=salmonella*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030425-0486.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030403-0450.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011204-1372.html


 

Side 28 

 

9 FOR-2001-09-03 nr 1157 Forskrift om utføring av aktiviteter i 
petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Denne forskriften gir bestemmelser 
om hvem som er smittevern-ansvarlig på oljeplattformer.Den legen som har faglig 
ansvar for helsetjenesten på en offshore innretning, har slikt ansvar for smittevern 
som ellers er lagt til kommunelegen etter smittevernlovenog tilhørende forskrifter. 
Dersom det oppstår et utbrudd på en innretning offshore, er det operatøren sin 
faglig ansvarlig lege som har ansvar for å sette i verk nødvendige tiltak for å få 
kontroll over situasjonen.  

10 FOR 2001-07-23 nr 881 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og 
beredskapsarbeidmv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap 

11 FOR 2001-06-22 nr 700 Forskrift om overgangsbestemmelser til lov av 23. juni 
2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap 

12 FOR-2000.04.14 nr 0328 Forskrift om fastlegeordning i kommunene  
13 FOR-2002-06-20 nr 825 Forskrift om endring i forskrift om vern av arbeidstakerne 

mot farer ved arbeid med biologiske faktorer. 
14 FOR-1997-11-12 nr 1239 Forskrift om næringsmiddelhygiene. Denne forskriften gir 

bestemmelser om når og hvordan personer ansatt i næringsmiddelbedrifter har plikt 
til å opplyse arbeidsgiver ved visse symptomer eller sykdommer 

15 FOR-1996-12-16 nr 1315 Forskrift om arbeid ved avløpsanlegg. Denne forskriften 
regulerer vaksinasjon mot biologiske faktorer som avløps- og kloakkarbeidere kan 
bli eksponert for. 

16 FOR 1996-06-13 nr 592 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.  
17 FOR 1995-12-01 nr 928 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. 
18 FOR 1983-11-23 nr 1779 Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens 

helsetjeneste. Denne forskriften gir bl.a. bestemmelser om helsesøstertjenesten i 
kommunene 

 

8 Vedtaks- og endringslogg 

 

 

 

Versjon Dato 
 

Endret/vedtatt av Sider/Kap. Beskrivelse av endring 

1.1 2.6.2005 
Smittevernlegen/ 
kommuneoverlegen 

Hele planen 
Oppdatert iht. ny 
kunnskap 

2.1 3.6.2009 Smittevernoverlegen/ 
kommuneoverlegen 

Hele planen Oppdatert iht. ny 
kunnskap 

3.1 1.6.2010 Smittevernoverlege/ 
kommuneoverlegen 

Hele planen Oppdatert iht ny 
kunnskap 

4.1 1.12.2013 Smittevernoverlege/ 
Ass 
kommuneoverlege 

Hele planen Oppdatert iht ny 
kunnskap og endringer 
i kommunen 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ai/ti-20010903-1157-002.html&emne=aktivitetsforskrift*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010723-0881.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010622-0700.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20000414-0328.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20020620-0825.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19971112-1239.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ai/ai-19961216-1315.html&emne=arbeid*%20ved*%20'avløpsanlegg*'&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960613-0592.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19831123-1779.html

