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Arkivsaksnr.: 17/249-11   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orientering for 1.kvartal 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/18 Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering.  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Hovedverneombudet orienterer muntlig om aktuelle saker.  

 

 

 Ringerike kommune, 03.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  15/18 

Side 4 av 17   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/252-11   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orientering for 1. kvartal 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering. 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Bedriftshelsetjenesten informerer muntlig om leveranse av bedriftshelsetjeneste til Ringerike 

kommune gjeldende 1.kvartal 2018.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/362-3   Arkiv: 461  

 

Sykefravær februar 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/18 Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for februar 2018 til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Rapporten omfatter sykefravær for februar 2018 sammenlignet med februar 2017.  

 

Sykefraværet i februar 2018 har økt sammenliknet med februar 2017, fra 9,8 % til 11, 3%. 

Sykefraværet har økt i alle sektorer untatt skole og kultur som har hatt en liten nedgang.  

 

    
Sykefravær 
totalt 2017 

    
Årsverk per 
desember 

2017 

Antall 
ansatte per 
desember 

2017 

Sykefravær 
februar 

2017 

Sykefravær 
februar 

2018 

Hele 
kommunen 

Totalt 7,7 9,8 11,3 1800 2285 

Egenmeldt 1,1 1,5 1,7     

  Korttid  1,2 2,2 2,2     

  Langtid 5,4 6,1 7,4     

Administrasjon 
og 

fellesutgifter 

Totalt 5,4 8,9 13,8 101 115 

Egenmeldt 1 2,6 2,6     

  Korttid 0,7 0,3 2,9     

  Langtid 3,7 6 8,3     

Barnehage 
Totalt 7,6 10,4 12,1 163 194 

Egenmeldt 1,3 1,7 1,6     

  Korttid 0,9 1,9 2,5     

  Langtid 5,4 6,8 8     

Grunnskole og 
kultur 

Totalt 5,6 8,9 8,4 434 495 

Egenmeldt 0,8 0,9 1,4     

  Korttid 0,9 1,8 1,4     

  Langtid 3,9 6,2 5,6     

Helse og 
omsorg  

Totalt 10,4 11,9 13,2 698 997 

Egenmeldt 1,1 1,5 1,6     
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  Korttid 1,7 4,7 2,5     

  Langtid 7,6 7,2 9,1     

Samfunn 
(Tekniske 
områder) 

Totalt 4,5 5 10,4 233 249 

Egenmeldt 1,1 1,5 1,8     

  
Korttid 0,7 1 2,9     

Langtid 2,7 2,5 5,7     

Tabell1. Tabellen viser egenmeldt og legemeldt sykefravær for februar 2018 sammenlignet med februar 2017. I tillegg 

vises bemanning i antall årsverk og antall ansatte.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har de senere årene hatt redusert sykefravær. I både januar og februar 

2018 har vi sett en økning i sykefraværet sammenliknet med 2017. Årsaken til sykefraværet 

antas å være koblet til en intensiv influensaperiode som rammet ansatte i kommunen mer enn 

den har gjort de senere år.  

 

Rådmannen vil følge sykefraværet tett opp og vurdere tiltak hvis økningen blir vedvarende.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/364-3   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksrapportering  - AMU  2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for 1.kvartal 2018 til orientering. 

 

  

 

Avviksstatistikk 1.kvartal 2018  
Beskrivelse av saken  

Ringerike kommune har over tid benyttet elektronisk kvalitetssystem og som en del av dette 

registrert elektronisk avvik ved mange enheter i kommunen. Ved nåværende tidspunkt er det derfor 

mulig å hente ut nyttig og viktig informasjon fra avvikssystemet om status ved de enhetene der 

systemet er innført.  

 

Definisjon av avvik  

Avvik defineres i Ringerike kommune som:  

 
«Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller brudd på viktige 
prosedyrer, instrukser eller rutiner» 
 

Hver rutine som legges inn i kvalitetssystemet beskriver hvordan rutinen skal evalueres.  

 

Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. God avviksbehandling 

dreier seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og 

sørge for at det ikke skjer igjen. Det kan bidra til:  

bedre måloppnåelse  

 å forhindre at de samme avvikene skjer gang på gang  

 å redusere risikoen for uønskede hendelser og tilstander  

 et sikrere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø  

 høyere produktivitet gjennom redusert driftsstans, sykefravær, svinn og tap  

 mer fornøyde medarbeidere  

 

Oversikten over registrerte avvik (uønskede hendelser) er en del av dokumentasjonen som må 

legges til grunn ved risikoanalysen i egen virksomhet. Et systematisk arbeid for å redusere risiko i 
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virksomheten vil over tid redusere antall avvik og mulige kostnader forbundet med dem, samt bidra 

til at virksomheten når sine mål.  

 

Systematisk oppfølging av avvik  

Arbeidsmetoden for avviksbehandling er lik uansett om det er kvalitetssikring av tjenester eller 

HMS-arbeid. System for avvikshåndtering etableres, man kartlegger gjennom å registrere avvik, 

videre planlegger mann og saksbehandler avvikene, og avslutningsvis følges arbeidet opp. Dette er 

grunnlaget for å etablere et internkontrollsystem og arbeide målrettet og systematisk med HMS-

spørsmål eller utvikling av tjenestene.  

 

Avviksstatistikk januar-mars 2018  

Oppsummering nøkkeltall:  

Det er meldt avvik fra 96 avdelinger i perioden januar 2018 til og med mars 2018. 

 Per 22.1.2018 er det 109 avvik som er åpne (ubehandlet).  

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 12 dager.  

 162 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad.  

 375 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad.  

 257 er vurdert som Meget alvorlige avvik.  

 

Det antas fortsatt å være mørketall i forhold til hvor mange avvik som meldes.  

Avvik og utvikling over tid 
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Kommentarer  

Avvik knyttet til pasienter som faller, og avvik i forhold til legemiddelhåndtering er de mest 

forekommende avvikene. Som tidligere rapportert i AMU er forbedring av praksis ved 

legemiddelhåndtering et prioritert område innenfor helse og omsorg. Når det gjelder manglende 

journalføring gjennomføres det opplæring i journal/fagsystemet Gerica for alle ansatte innenfor 

helse og omsorg våren 2018.  

 

HMS-avvik  
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Kommentarer  

HMS-avvik vold og trusler er det mest forekommende avviket og meldes i hovedsak fra en enhet 

med yngre psykisk utviklingshemmende. Det arbeides med å utarbeide en felles overordnet 

prosedyre for vold og trusler, i dette arbeidet er deltakere fra de ulike sektorene er representert.  

 

Rådmannens vurdering  

Oppfølging av avvik og gjennomføring av tiltak basert på systematiske avvik som skjer er et viktig 

arbeid. Rådmannen er fornøyd med at ledere i alle sektorer har oppmerksomhet på dette arbeidet. 

Det arbeides kontinuerlig med kompetansehevende tiltak som vil være med å utvikle tjenestene og 

forebygge avvik. Kontinuerlig forbedringsarbeid vil gi bedre kvalitet i tjenestene. 
 

Det er igangsatt en rekrutteringsprosess av ny kvalitetssjef.  Dette vil sikre at arbeid med oppfølging 

av avvik og kvalitetsarbeid i Ringerike kommune vil styrkes. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/560-3   Arkiv: 443  

 

Vold og trusler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/18 Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Prosedyre for vold og trusler i forbindelse med arbeidet vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Vold og trusler er et alvorlig tema. 7,5 % av alle arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold eller 

trusler hvert år. Det vil si ca. 200.000 personer. Det er en økning de siste årene av registrerte 

saker til Arbeidstilsynet.  

 

Fra 1.1.2017 gjelder nye regler om forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. 

I følge KS er vold og trusler er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige konsekvenser. I 

kommunesektoren er helse- og sosialtjenestene spesielt utsatt, men også undervisnings-

sektoren har enkelte hendelser med vold og/eller trusler om vold. Da er det vanligvis barn og 

ungdom som rammes. 

 

I okt 2017 vedtok Rådmannen at en arbeidsgruppe nedsettes for å styrke internkontrollen med 

forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet.  

 

Effektmål:  

 Arbeidsgiver sørger for at risiko for vold og trusler om vold så langt som mulig fjernes eller 

reduseres 

 Skadevirkningene reduseres for de som rammes 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgruppens kartlegging i kommunen viser at det utøves vold og trusler i alle sektorene. 

Det har vært alvorlige hendelser i avdelinger som ikke inngår i nasjonalt, beskrevne 

risikogrupper. Politiet er en hyppig og viktig samarbeidspartner for mange av våre avdelinger. 

 

Nye regler fra Arbeidstilsynet 1.1.2017 fordrer at kommunens ledere minimum årlig skal 

vurdere risiko for vold og trusler om vold i egen virksomhet, og gjennomgå egne systemer og 

rutiner i tråd med de nye bestemmelsene. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid. Lederne 
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trenger innføring eller repetisjon i bruk av risikoanalyse. Verneombudene vil her være en viktig 

samarbeidspartner og støttespiller for lederen og de ansatte. 

 

Ansvaret arbeidsgiver har for å forebygge at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om vold 

er ikke nytt. To tilsyn foretatt av arbeidstilsynet i 2017 viser at det foreligger en del gode 

rutiner i kommunen, men også at en del av dette viktige arbeidet gjenstår.  

 

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 

trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml. § 4-3). Det systematiske 

HMS-arbeidet innebærer blant annet at det arbeidsgiver skal kartlegge, risikovurdere, utarbeide 

planer og iverksette tiltak for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, jf aml. § 3-1. 

Videre skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som 

kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon 

som er nødvendig, jf aml. § 3-2.   

 

I følge Arbeidstilsynet må hele virksomheten jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsgiver har ansvaret for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, men det er 

flere viktige roller i arbeidet. Ledere, verneombud og tillitsvalgte skal samarbeide i det 

systematiske helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette krever felles møtearenaer. Kommunens 

MKS grupper kan være en slik møtearena. 
 

De nye reglene stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er 

for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig 

skal tas hensyn til i risikovurderingen. Videre presiserer de nye bestemmelsene at 

arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselsituasjoner og at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon.  

 

De nye bestemmelsene stiller krav til at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for 

vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser.  

 

Det å ha beskrevne rutiner for hvem som skal foreta oppfølgingen av den ansatte er vesentlig. 

Bedriftshelsetjenesten kan her være en naturlig samarbeidspartner. 

 

Det er innhentet tilbud om opplæring fra eksterne leverandører. Rutinen skal implementeres 

som del av dette opplæringsarbeidet. Implementeringsplanen vil inneholde oversikt over 

kursaktiviteter, innhold, gjennomføring, målgrupper. Aktivitetene vil evalueres. 

Opplæring av ledere i risikovurdering av vold og trusler på egen arbeidsplass vil være en viktig 

del av arbeidet. Implementering av rutine for netthets vil også inngå i arbeidet. 

Verneombudene vil få en aktiv rolle i implementering og realisering av dette arbeidet.  

Bedriftshelsetjenestens medvirkning blir også en viktig del av arbeidet. 

 

AMU vil inneha en viktig rolle ved å ha det overordnede ansvar for å følge med på avvik og 

påse at kommunens rutiner følges samt samarbeide med Bedriftshelsetjenesten. 
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Juridiske forhold  

 Arbeidsmiljøloven §4-3 

 Forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  

 Arbeidstilsynets publikasjon nr. 597 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I mars 2018 vedtok Kommunestyret rutine for netthets i Ringerike kommune. Rutinen for 

netthets vil implementeres med rutine for vold og trusler.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at det er utarbeidet en overordnet prosedyre for vold og 

trusler. De nye prosedyrene skal sikre at ansatte som utsettes for vold og trusler gjennom 

arbeidet blir ivaretatt på en god måte. Videre er det viktig med et forebyggende arbeid slik at 

hendelser i størst mulig grad unngås.  

 

Rådmannen mener det er sentralt i videre arbeid at de nye prosedyrene implementeres i tråd 

med anbefalingene til arbeidsgruppen og de nye bestemmelsene.  

 

Vedlegg 

Prosedyre for forebygging, håndtering og oppfølging ved vold og trusler.  

 

 

Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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Arkivsaksnr.: 18/574-3   Arkiv: 440  

 

Arbeidsmiljøutvalget - referat AMU 15.2.18  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/18 Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU godkjenner referat fra 15.2.18 

 

  

 

 

Vedlegg 

Referat fra AMU 15.2.18 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 



  Sak 20/18 

 

 Side 15 av 17   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 18/606-1   Arkiv: G16  

 

Smittevernplan 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018 

5/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

12/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018 

20/18 Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunene er pålagt å ha en oppdatert plan for smittevern. Smittevernarbeidet har en økende 

aktualitet i takt med økende reiseaktivitet, migrasjon, og økende fokus på antibiotika bruk, 

resistente bakterier og vaksinasjon. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevernplanen for Ringerike kommune er revidert i 2017. Det er planlagt følgende 

satsningsområder i den kommende 4 års planperiode: 

- Oversiktsdata for vaksinasjon.  

- Kompetanse innen smittevern i hele kommunen. 

- Infeksjonskontroll, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus i Ringerike kommune. 

- Kontroll av eget arbeid. Intern kontroll rutiner, og etablering av infeksjonskontroll 

program i alle institusjoner i kommunen. 

Planen skal revideres pånytt i 2021. 

 

Beskrivelse av saken 

Lov om helse og omsorgstjenester i kommunen og Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

med tilhørende forskrifter legger grunnlaget for kommunens arbeid med smittevern. 

Kommuneoverlegen har et overordnet ansvar i en kombinert rolle i kommunens 

smittevernarbeid: dels som medisinsk faglig rådgiver, dels som myndighet i smittevernarbeidet. 

Ringerike kommune har et veletablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksinasjon 

(helsekontoret), som har det operative ansvar og er sentral for å lykkes i gjennomføring av 

smittevernarbeidet. 
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Smittevernplanen inneholder en beskrivelse av smittevernarbeidet og av de utfordringer, som er 

særskilte for Ringerike kommune. Det beskrives beredskapsplaner knyttet til smittevern 

(influensa, tuberkulose, større utbrudd). I tillegg pekes på 4 satsningsområder for inneværende 

planperiode: 

1. Oversiktsdata for vaksinasjon.  

Vaksinasjon beskytter den som blir vaksinert og samtidig omgivelsene mot smitte. 

Vaksinasjon er den mest effektive måte å avverge at en smittsom sykdom sprer seg. 

Dekningsgrad for en vaksine er sentralt i vurdering av om befolkningen er beskyttet og en 

epidemi lite sandsynlig. Alle vaksiner rapporteres i dag i SYSVAC, men systemet er relativt 

nytt og det har vært utfordringer med å sikre alle registreringer. Det har konsekvenser for 

oversiktenes troverdighet. I dag fremstår det statistisk som Ringerike kommune ikke har 

optimal dekningsgrad for enkelte vaksiner (bl.a. meslinger) og i noen aldersgrupper. Vi er 

ikke helt sikre på bakomliggende årsaker. Det er nødvendig å ha fokus på å avdekke 

årsaker til lav vaksinasjonsdekning. Arbeidet gjennomføres av Helsekontoret. 

2. Kompetanse innen smittevern. 

Smittevernarbeid er ferskvare. Hendelser med smittsomme sykdommer skjer i hverdagen i 

ulike tjenester, og kompetanse innenfor smittevern kan bidra til betre tjenester. Eks.:  

Basale smittevern rutiner innbefatter håndvask og håndvaskrutiner.  Det er kjent at økt 

fokus på håndvask kan medvirke til 30 %-50% redusert sykefravær blant barn og voksne i 

barnehage.  

Det er behov for å øke kompetanse og fokus i organisasjonen. Et virkemiddel er 

etableringen av et smittevernnettverk i hele organisasjonen. Arbeidet organiseres som 

nettverksmodell og arbeidet i varetas av Helsekontoret. 

3. Infeksjonskontroll, basal smittevern, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus. 

Nettverkene skal ha fokus på disse 4 områder i planperioden.  Influensavaksinasjon er 

eksempel på et erkjent forbedringsområde. Sammen med fokus på bevist bruk av 

antibiotika og håndhygiene forventes det å gi redusert sykefravær blant ansatte, redusert 

sykelighet blant brukere og bedre kvalitet i tjenestene. 

4. Intern kontroll 

Avdelinger som har særlig sårbare brukere skal i 2018 etablere et eget infeksjonskontroll 

program (intern kontroll). Det gjelder sykehjem, bo og omsorgstjenester, barnehager og 

skoler, tjenester for funksjonshemmede, inkl. barn.  Planen inneholder en beskrivelse av 

kravet. Nettverkskontakter er sammen med avdelingsleder og enhetsledere ansvarlige for å 

utarbeide internt program. 

 

Rådmannens vurdering 

Smittevernplanen 2017 for Ringerike kommune er en revisjon av tidligere planverk, og tar 

utgangspunkt i gjeldende lovverk. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevern er ferskvarer, som krever et kontinuerlig fokus, ikke minst i lyset av befolkningens 

reisevirksomhet, fokus på antibiotika og migrasjon. Arbeidet krever spesialkompetanse. Planen 

er utarbeidet med bred forankring i tjenestene, og Ringerike kommune har i forrige planperiode 
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etablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksine som er en viktig nøkkel for å lykkes i 

smittevernarbeidet. Ringerike kommune har dokumenterte utfordringer innenfor 

vaksinasjonsdekning, basal smittevern, infeksjonskontroll og internkontroll. Det er temaer som 

planen fokuserer på for den neste planperioden.  

Rådmannen anbefaler at planen vedtas i hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd, og tas til 

orientering i de andre hovedkomiteer. 

 

 

Vedlegg 

 

 Smittevernplan for Ringerike kommune 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/249-11   Arkiv: 440  

 

 

Hovedverneombudets orientering for 1.kvartal 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering.  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Hovedverneombudet orienterer muntlig om aktuelle saker.  

 

 

 Ringerike kommune, 03.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/252-11   Arkiv: G30 &38  

 

 

Bedriftshelsetjenestens orientering for 1. kvartal 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering. 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Bedriftshelsetjenesten informerer muntlig om leveranse av bedriftshelsetjeneste til Ringerike 

kommune gjeldende 1.kvartal 2018.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/362-3   Arkiv: 461  

 

 

Sykefravær februar 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for februar 2018 til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Rapporten omfatter sykefravær for februar 2018 sammenlignet med februar 2017.  

 

Sykefraværet i februar 2018 har økt sammenliknet med februar 2017, fra 9,8 % til 11, 3%. 

Sykefraværet har økt i alle sektorer untatt skole og kultur som har hatt en liten nedgang.  

 

    
Sykefravær 
totalt 2017 

    
Årsverk per 
desember 

2017 

Antall 
ansatte per 
desember 

2017 

Sykefravær 
februar 

2017 

Sykefravær 
februar 

2018 

Hele 
kommunen 

Totalt 7,7 9,8 11,3 1800 2285 

Egenmeldt 1,1 1,5 1,7     

  Korttid  1,2 2,2 2,2     

  Langtid 5,4 6,1 7,4     

Administrasjon 
og 

fellesutgifter 

Totalt 5,4 8,9 13,8 101 115 

Egenmeldt 1 2,6 2,6     

  Korttid 0,7 0,3 2,9     

  Langtid 3,7 6 8,3     

Barnehage 
Totalt 7,6 10,4 12,1 163 194 

Egenmeldt 1,3 1,7 1,6     

  Korttid 0,9 1,9 2,5     

  Langtid 5,4 6,8 8     

Grunnskole og 
kultur 

Totalt 5,6 8,9 8,4 434 495 

Egenmeldt 0,8 0,9 1,4     

  Korttid 0,9 1,8 1,4     

  Langtid 3,9 6,2 5,6     

Helse og Totalt 10,4 11,9 13,2 698 997 



- 

omsorg  Egenmeldt 1,1 1,5 1,6     

  Korttid 1,7 4,7 2,5     

  Langtid 7,6 7,2 9,1     

Samfunn 
(Tekniske 
områder) 

Totalt 4,5 5 10,4 233 249 

Egenmeldt 1,1 1,5 1,8     

  
Korttid 0,7 1 2,9     

Langtid 2,7 2,5 5,7     

Tabell1. Tabellen viser egenmeldt og legemeldt sykefravær for februar 2018 sammenlignet med februar 2017. I tillegg 

vises bemanning i antall årsverk og antall ansatte.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har de senere årene hatt redusert sykefravær. I både januar og februar 

2018 har vi sett en økning i sykefraværet sammenliknet med 2017. Årsaken til sykefraværet 

antas å være koblet til en intensiv influensaperiode som rammet ansatte i kommunen mer enn 

den har gjort de senere år.  

 

Rådmannen vil følge sykefraværet tett opp og vurdere tiltak hvis økningen blir vedvarende.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/364-3   Arkiv: 440 &31  

 

 

Avviksrapportering  - AMU  2018  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for 1.kvartal 2018 til orientering. 

 

 

  

 

Avviksstatistikk 1.kvartal 2018  
Beskrivelse av saken  

Ringerike kommune har over tid benyttet elektronisk kvalitetssystem og som en del av dette 

registrert elektronisk avvik ved mange enheter i kommunen. Ved nåværende tidspunkt er det derfor 

mulig å hente ut nyttig og viktig informasjon fra avvikssystemet om status ved de enhetene der 

systemet er innført.  

 

Definisjon av avvik  

Avvik defineres i Ringerike kommune som:  

 
«Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller brudd på viktige 
prosedyrer, instrukser eller rutiner» 
 

Hver rutine som legges inn i kvalitetssystemet beskriver hvordan rutinen skal evalueres.  

 

Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. God avviksbehandling 

dreier seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og 

sørge for at det ikke skjer igjen. Det kan bidra til:  

bedre måloppnåelse  

 å forhindre at de samme avvikene skjer gang på gang  

 å redusere risikoen for uønskede hendelser og tilstander  

 et sikrere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø  

 høyere produktivitet gjennom redusert driftsstans, sykefravær, svinn og tap  

 mer fornøyde medarbeidere  

 

Oversikten over registrerte avvik (uønskede hendelser) er en del av dokumentasjonen som må 

legges til grunn ved risikoanalysen i egen virksomhet. Et systematisk arbeid for å redusere risiko i 



- 

virksomheten vil over tid redusere antall avvik og mulige kostnader forbundet med dem, samt bidra 

til at virksomheten når sine mål.  

 

Systematisk oppfølging av avvik  

Arbeidsmetoden for avviksbehandling er lik uansett om det er kvalitetssikring av tjenester eller 

HMS-arbeid. System for avvikshåndtering etableres, man kartlegger gjennom å registrere avvik, 

videre planlegger mann og saksbehandler avvikene, og avslutningsvis følges arbeidet opp. Dette er 

grunnlaget for å etablere et internkontrollsystem og arbeide målrettet og systematisk med HMS-

spørsmål eller utvikling av tjenestene.  

 

Avviksstatistikk januar-mars 2018  

Oppsummering nøkkeltall:  

Det er meldt avvik fra 96 avdelinger i perioden januar 2018 til og med mars 2018. 

 Per 22.1.2018 er det 109 avvik som er åpne (ubehandlet).  

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 12 dager.  

 162 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad.  

 375 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad.  

 257 er vurdert som Meget alvorlige avvik.  

 

Det antas fortsatt å være mørketall i forhold til hvor mange avvik som meldes.  

Avvik og utvikling over tid 

 
 



- 

 
Kommentarer  

Avvik knyttet til pasienter som faller, og avvik i forhold til legemiddelhåndtering er de mest 

forekommende avvikene. Som tidligere rapportert i AMU er forbedring av praksis ved 

legemiddelhåndtering et prioritert område innenfor helse og omsorg. Når det gjelder manglende 

journalføring gjennomføres det opplæring i journal/fagsystemet Gerica for alle ansatte innenfor 

helse og omsorg våren 2018.  

 

HMS-avvik  

 
 

 

Kommentarer  
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HMS-avvik vold og trusler er det mest forekommende avviket og meldes i hovedsak fra en enhet 

med yngre psykisk utviklingshemmende. Det arbeides med å utarbeide en felles overordnet 

prosedyre for vold og trusler, i dette arbeidet er deltakere fra de ulike sektorene er representert.  

 

Rådmannens vurdering  

Oppfølging av avvik og gjennomføring av tiltak basert på systematiske avvik som skjer er et viktig 

arbeid. Rådmannen er fornøyd med at ledere i alle sektorer har oppmerksomhet på dette arbeidet. 

Det arbeides kontinuerlig med kompetansehevende tiltak som vil være med å utvikle tjenestene og 

forebygge avvik. Kontinuerlig forbedringsarbeid vil gi bedre kvalitet i tjenestene. 
 

Det er igangsatt en rekrutteringsprosess av ny kvalitetssjef.  Dette vil sikre at arbeid med oppfølging 

av avvik og kvalitetsarbeid i Ringerike kommune vil styrkes. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/560-3   Arkiv: 443  

 

 

Vold og trusler i forbindelse med arbeidet 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosedyre for vold og trusler i forbindelse med arbeidet vedtas. 

 

 

 

Bakgrunn 

Vold og trusler er et alvorlig tema. 7,5 % av alle arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold eller 

trusler hvert år. Det vil si ca. 200.000 personer. Det er en økning de siste årene av registrerte 

saker til Arbeidstilsynet.  

 

Fra 1.1.2017 gjelder nye regler om forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. 

I følge KS er vold og trusler er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige konsekvenser. I 

kommunesektoren er helse- og sosialtjenestene spesielt utsatt, men også undervisnings-

sektoren har enkelte hendelser med vold og/eller trusler om vold. Da er det vanligvis barn og 

ungdom som rammes. 

 

I okt 2017 vedtok Rådmannen at en arbeidsgruppe nedsettes for å styrke internkontrollen med 

forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet.  

 

Effektmål:  

 Arbeidsgiver sørger for at risiko for vold og trusler om vold så langt som mulig fjernes eller 

reduseres 

 Skadevirkningene reduseres for de som rammes 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgruppens kartlegging i kommunen viser at det utøves vold og trusler i alle sektorene. 

Det har vært alvorlige hendelser i avdelinger som ikke inngår i nasjonalt, beskrevne 

risikogrupper. Politiet er en hyppig og viktig samarbeidspartner for mange av våre avdelinger. 

 



- 

Nye regler fra Arbeidstilsynet 1.1.2017 fordrer at kommunens ledere minimum årlig skal 

vurdere risiko for vold og trusler om vold i egen virksomhet, og gjennomgå egne systemer og 

rutiner i tråd med de nye bestemmelsene. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid. Lederne 

trenger innføring eller repetisjon i bruk av risikoanalyse. Verneombudene vil her være en viktig 

samarbeidspartner og støttespiller for lederen og de ansatte. 

 

Ansvaret arbeidsgiver har for å forebygge at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om vold 

er ikke nytt. To tilsyn foretatt av arbeidstilsynet i 2017 viser at det foreligger en del gode 

rutiner i kommunen, men også at en del av dette viktige arbeidet gjenstår.  

 

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 

trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml. § 4-3). Det systematiske 

HMS-arbeidet innebærer blant annet at det arbeidsgiver skal kartlegge, risikovurdere, utarbeide 

planer og iverksette tiltak for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, jf aml. § 3-1. 

Videre skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som 

kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon 

som er nødvendig, jf aml. § 3-2.   

 

I følge Arbeidstilsynet må hele virksomheten jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsgiver har ansvaret for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, men det er 

flere viktige roller i arbeidet. Ledere, verneombud og tillitsvalgte skal samarbeide i det 

systematiske helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette krever felles møtearenaer. Kommunens 

MKS grupper kan være en slik møtearena. 
 

De nye reglene stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er 

for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig 

skal tas hensyn til i risikovurderingen. Videre presiserer de nye bestemmelsene at 

arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselsituasjoner og at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon.  

 

De nye bestemmelsene stiller krav til at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for 

vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser.  

 

Det å ha beskrevne rutiner for hvem som skal foreta oppfølgingen av den ansatte er vesentlig. 

Bedriftshelsetjenesten kan her være en naturlig samarbeidspartner. 

 

Det er innhentet tilbud om opplæring fra eksterne leverandører. Rutinen skal implementeres 

som del av dette opplæringsarbeidet. Implementeringsplanen vil inneholde oversikt over 

kursaktiviteter, innhold, gjennomføring, målgrupper. Aktivitetene vil evalueres. 

Opplæring av ledere i risikovurdering av vold og trusler på egen arbeidsplass vil være en viktig 

del av arbeidet. Implementering av rutine for netthets vil også inngå i arbeidet. 



- 

Verneombudene vil få en aktiv rolle i implementering og realisering av dette arbeidet.  

Bedriftshelsetjenestens medvirkning blir også en viktig del av arbeidet. 

 

AMU vil inneha en viktig rolle ved å ha det overordnede ansvar for å følge med på avvik og 

påse at kommunens rutiner følges samt samarbeide med Bedriftshelsetjenesten. 

 

Juridiske forhold  

 Arbeidsmiljøloven §4-3 

 Forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  

 Arbeidstilsynets publikasjon nr. 597 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I mars 2018 vedtok Kommunestyret rutine for netthets i Ringerike kommune. Rutinen for 

netthets vil implementeres med rutine for vold og trusler.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at det er utarbeidet en overordnet prosedyre for vold og 

trusler. De nye prosedyrene skal sikre at ansatte som utsettes for vold og trusler gjennom 

arbeidet blir ivaretatt på en god måte. Videre er det viktig med et forebyggende arbeid slik at 

hendelser i størst mulig grad unngås.  

 

Rådmannen mener det er sentralt i videre arbeid at de nye prosedyrene implementeres i tråd 

med anbefalingene til arbeidsgruppen og de nye bestemmelsene.  

 

Vedlegg 

Prosedyre for forebygging, håndtering og oppfølging ved vold og trusler.  

 

 

Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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ProsedyreForebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte

Formål
Rutinen skal så langt det er mulig f orebygge vold og trusler . Rutinen skal også være et hjelpemiddel
for leder, verneombud og ansatt i håndtering og oppfølging av hendelser hvis volds og trusler
forekommer.

Grunnlag
 Arbeidsmiljøloven § 4 - 3 (lovdata.no)
 Arbeidsmiljøforskriftene:

o Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
o Arbeidsplassforskriften
o Forskrift om utførelse av arbeid

 Straffeloven
 Arbeidstilsynet

Beskrivelse
Forebygging av vold og trusler
Det skal foretas regelmessig og systematiske kartlegginger av farer knyttet til hvor og i hvilke typer
arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Risiko ved farene skal vurderes
opp mot sannsynlighet for å bli utsatt for vold og trusler samt hvilke konsekvenser det kan få.
Det skal utarbeides en handlings plan og tiltak ene skal prioriteres og iverksette for å redusere
risikoen. Arbeidet skal følges opp og evalueres. Leder har ansvaret og arbeidet gjøres sammen med
verneombudet og medarbeiderne involveres.
Link til s jekkliste nr. 1 : Organisatoriske t iltak for å forebygge vold og trusler og eksempler på fysiske
tiltak

Ansvar - myndighet
Rådmannens ansvar - og oppgaver
Rådmannen har det overordnede ansvaret som kommunen har som arbeidsgiver når det gjelder de
ansattes psykososiale arbeidsmiljø . Rådmannen skal sørge for at det finnes gjeldene prosedyrer og at
det er nødvendig kontroll på området. Rådmannen har besluttet at det skal være nulltoleranse for
vold og trusler i komm unen.

Kommunalsjefens – ansvar - og oppgaver
Skal sikre at alle ledere og ansatte er kjent med og følger kommunens gjeldende rutiner for
forebygging, oppfølging og ivaretagelse.

Enhetslederen i samarbeide med egne avdelingsledere. Ansvar - og oppgaver
 S ikre at det foretas risikovurdering av arbeidssituasjoner og at det utarbeides handlingsplaner

som følges og evalueres.
 S ørge for at alle egne ledere og ansatte får tilstrekkelig opplæring om hvordan man skal

forebygge og trekke seg ut av situasjoner hvis hendelser med vold og trusler oppstår.

Den lederen i hierarkiet som står medarbeideren nærmest ved en hendelse skal sørge for at :
 Saken håndteres umiddelbart.
 Ivareta både omsorgsplikt en og aktivitetsplikt en .
 Sørge for rapportering og dokumentasjon.
Link til sjekkliste nr. 2: Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
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Verneombudets ansvar - og oppgaver
Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker. Når det gjelder vold og trusler er
det viktig at verneombud i samarbeid med leder jobber aktivt med forebygging, deltar i
risikovurdering og bistår leder med oppfølging av den ansatte etter en hendelse. Verneombudet skal
gjøres kjent med alle hendelser angående vold og trusler allerede første virkedag etter hendelsen.

Medarbeideren
Me darbeideren skal gjøre seg kjent med kommunens gjeldende rutiner. M edarbeidere i kommunen
skal få tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold - og trusselsituasjoner og i bruk av
eventuelt sikkerhetsutstyr ved eget arbeidssted.
Den som blir utsatt for vold og trusler
Link til sjekkliste nr. 3: D en /de som blir utsatt for vold eller trusler
Link til sjekkliste nr. 4: D en/de som blir utsatt for trusler
Link til sjekkliste nr. 5: Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen

Økonomiske forhold
Personlige klær og utstyr som blir ødelagt vil som hovedregel bli erstattet av arbeidsgiver.
U tgifter til eventuell legebehandling dekkes av arbeidsgiver .

Anmeldelse
Kommunen skal vurdere politianmeldelse/ sende inn påtalebegjæring dersom Straffelovens
§§ 271,272 ( kroppskrenkelse ), 273, 274 ( kroppsskade ) og /eller §§1 55 (vold eller trusler mot offentlig
tjenestemann ) brytes . Det er et særskilt vern for enkelte yrkesgrupper, det gjelder helsepersonell,
persontran sport og personer som har ansvar for opplæring i grunnskole, jfr Straffeloven §§265 og
286.

Kvalitetsmål
Ansatte i Ringerike kommune skal så langt det er mulig ha en hverdag hvor de ikke opplever å bli
utsatt for vold eller trusler. Dersom det likevel op pstår situasjoner skal den ansatte umiddelbart
ivaretas og følges opp av arbeidsgiver etter gjeldende rutine.

Evaluering
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SJEKKLISTE nr. 1:
Organisatoriske tiltak for å forebygge vold og trusler
 Sørge for tilstrekkelig med arenaer for erfaringsutveksling og organisatorisk læring.
 Legge til rette for et godt ytringsklima på arbeidsplassen med aksept for individuelle forskjeller

i reaksjonsmåter.
 Jevnlige risikovurderinger.
 Informasjon om risikoforhold.
 Opplæring og kompetanse.
 Rutiner fo r varsling og rapportering av hendelser.
 Et fungerende avvikssystem, samt bruke avvikene i risikovurderingen (vurdering av

sannsynlighet).
 Beredskapsplaner som dekker relevante hendelser iht vold og trusler på arbeidsplassen.

Eksempler på fysiske tiltak
 Fjerning av farlige gjenstander.
 Rømningsveier.
 Tilpasning av innredning av lokalet slik at man lett kan komme seg ut.
 Mulighet for innsyn slik at andre kolleger kan følge med.
 Sikkerhetssystemer - alarm, videoovervåkning, overfallsalarm.
 Interntelefon.
 Adga ngsbegrensning /låserutiner .

SJEKKLISTE nr. 2 :
Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
(gjelder også hvis truslene kommer via telefon, sms, e - post eller pr. brev ).
 Vurdere om legehjelp er nødvendig. Hvis leder ikke er på jobb, må dette vurderes av de som er

på jobb sammen med den skadde.
 A lvorlighetsgraden vurderes for evt. melding til overordnet leder.
 F ørste samtale med arbeidstaker: Vis omsorg og nærvær.
 Vurder e behovet for å kontakte pårørende i samråd med vedkommende.
 Klarlegg e med vedkommende om det er noe vi kan hjelpe til med i dag/ de første dagene.
 Vurder e behov for ytterligere faglig oppfølging eller ekst ern bistand fra bedriftshelsetjenesten.
 Sette av tid til ytterligere samt ale med den som har vært utsatt.
 Eventuelt vurder e tilpassing av arbeidsoppgaver den første tiden etter hendelsen.
 Orientere verneombud om hendelsen første virkedag.
 Vurder e behovet for et informasjonsmøte med de andre ansatte/debrifing.
 Beskytt e arbeidstakerne mot media og tredjeperson.

Rapportering og dokumentasjon
 Ta vare på eventuelle vitner til hendelsen.
 Hendelsen registreres i avvikssystemet.
 Eventuell personskade skal registreres.
 Lederen oppretter en sak i ESA. Møter og saksgangen må dokumenteres. All informasjon om

hva som gjøres/oppfølgingstiltak og referat fra møter må nedtegnes skriftlig og vedlegges
saken. Saker av denne typen er taushetsbelagte, jf. Offentlighetsloven §13 og
Forvaltningsloven §13 (lovdata.no).

 Vurder e anmeldelse til politiet etter dialog med enhetsleder eller kommun eadvokatkontoret .
Det presiseres at ikke alle saker nødvendigvis skal anmeldes. Anmeldelse må vurderes i hvert
enkelt tilfelle, men terskelen for anmeldelse er lav. Dersom kommunen ønsker å levere
anmeldelse/påtalebegjæring, så er det enhetsleder som gjør dette.

 Arbeidstilsynet skal varsles ved alvorlige ulykker . Beskrives - link
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 Skademeldingsskjema skal sendes til kommunenes forsikringsselskap Beskrives - link

SJEKKLISTE nr. 3 :
Den /de som blir utsatt for vold eller trusler
 Forsøk og lese signaler. * Vurder om situasjonen innebærer risiko.
 Benytt konfliktdempende kommunikasjon. *
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen og tilkall hjelp fra kolleger hvis mulig.
 Vurder om politiet skal kontaktes for å forhindre ytterligere vold.
 Det må vurderes om annet tilstedeværende personale skal ta hånd om den som utøver vold

eller truslene hvis mulig.
 Vurder om d et er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Sikre bevis, se sjekkliste 5.
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

*Læres på kommunens kurs

S JEKKLISTE nr. 4 :
Den/de som blir utsatt for trusler
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen.
 Det må vurderes om annet personale skal ta hånd om den som avgir truslene.
 Vurder om det er nødvendig å kontakte politiet for å forhindre ska de.
 Hvis truslene ikke gjelder deg selv , må den/de det gjelder varsles umiddelbart.
 Vurder om det er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

SJEKKLISTE nr. 5 :
Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen
 Hold forbindelsen – ikke legg på
 Hvor er trussel utøver_________________________________
 Når vil trusselen være her______________________________
 Hva slags trussel er det________________________________
 Hvorfor gjør du dette __ _________________________
 H vis du ser trussel utøver: H vordan ser trussel utøver ut _ ___________________________

Nøyaktig ordlyd av trusselen______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dato: __________ Kl.: __________ Telefonnummer: _________________________
Hvilke telefon mottok du samtalen på? ___________________________________
Din vurdering:
Melders kjønn: _____________ Alder: ______ Språk: ________________________
Melders stemme: ____________________________________________________
____________________________________________ (sint, rolig, sakte, svak osv)
Beruset? ________ Noe kjent med stemmen? _________ _____
Bakgrunns lyder___________________________ (gatelyd, motor, maskiner, stemmer, musikk
osv.)
Hvem rapporterte du videre til? ____________________________________________
Dato: _ _____________ Kl.: _ ______________
Rapportskrivers navn: __________________ _____
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Referat AM U 15.2.18

Tema:

Kvalitetsarbeid på Hønefoss omsorgssenter v/Heidi Lafton

Foredrag om kvalitetsarbeid ved Hønefoss sykehjem knytte t opp mot forskrift om ledelse og kvalitet i
helse og omsorg.

Presentasjon legges ved referatet.

S aksliste :

1/18 2018/538 Valg av leder og nestleder i arbeidsmiljøutvalget

Arne Skuterud ble enstemmig valgt som leder av AMU. Magnus Langstrand ble enstemmig valgt som
nestleder.

2/18 2018/574 Arbeidsmiljøutvalget - referat 16.11.2017

Referat fra forrige møte b le godkjent.

3/18 2017/4494 Møteplan Arbeidsmiljøutvalget - 2018

Arne Skuterud har meldt forfall til neste AMU - møte 19 .4.2018, Magnus Langstrand vil tre inn som
møteleder.

Trude Steinmo og Gyrid Løvli har forfall 7 .6.2018, det ble foreslått å endre datoen til 6.6. 2018, det
ble enstemmig vedtatt.

BHT v/ Siri Sesseng foreslo å gjennomføre en evaluering av AMU og dens arbeidsform,
administrasjonen vil komme tilbake til et opplegg for dette, muligens i forbindelse med heldagsmøte
6.6.2018.

4/18 2018/364 Avviksstatistikk for 2017

Det ble stilt spørsmål til saken, Arnfinn Holten spurte bla om h vilke avvik som defineres som « Meget
alvorlige » ? Det ligger egne kategoriseringer i kvalitetssystemet som definerer alvorligheten av ulike
avvik, det er like vel op p til den enkelte avviks - melder å fastsette kategori på det innmeldte avviket.
Det er fortatt behov for å diskutere dette på de ulike enhetene.

Marit Hollerud ga uttrykk for at det er positivt at det meldes mye avvik, det tilsier at systemet blir
brukt.

B HT v/ Siri Sesseng stilte spørsmål på hva a vvik ene som er meldt på s tøy og inneklima er . Dette ble
ikke svart ut i møtet.



Trude Bredal Steinmo orienterte om at det skal tilsettes en ny k valitetssjef . Det er videre besluttet at
alle ledere innenfor helse og omsorg skal igjennom kvalitetsledelse .

5/18 2018/362 Sykefraværsstatistikk 2017

Trude B Steinmo orienterte AMU om de positive tallene for sykefravær 20187. Det er g ledelig at alle
sektorer går ned , spesielt ble barnehagene trukket frem som har hatt en svært god nedgang i sitt
sykefravær de siste to år, dette på tross av u tfordringer på bemanning og høyt arbeids press.
Samfunn ssektoren har også gode tall, 4,5 % i 2017 .

Arnfinn Holten ønsket å vite hva som ble regnet med i st atistikken? Administrasjonen bekreftet at alt
er med i statistikken , både legemeldt og egenmeldt fravær. Sykefravær for vikarer regnes også med .

Arnfinn Holten spurte om man ge ansatte har gått over til arbeidsavklaringspenger ( AAP ) ?

Trude B Steinmo orienterte om at t all fra KLP vi ser at uttak til alderspensjon og uførhet har vært
stabile over tid , vi «skyver ikke ansatte ut i uførhet i større grad enn tidligere .

Mari t Hollerud presiserte at d et er lagt ned mye arbeid på å finne arbeid til de som tre nger det av
helsemessige årsaker. Deltid og sykefravær henger sammen.

BHT v/ Siri Sesseng uttrykte at økt l edertetthet har gitt utslag. BHT blir mer kontaktet for å hjelpe til
på alle nivåer.

6/18 2018/196 Medarbeiderundersøkelsen 201 7 orientering om res ultater.

Trude B Steinmo gikk igjennom medarbeideru ndersøkelsen for 2017 .

Svarprosent på 81% er kommunen svært godt fornøyd med . Ønsker å t rekke frem barnehagene med
en meget bra svarprosent på 97%. Det er brukt mindre innsats sentral t for å få opp svar prosenten ,
l ederne har lagt godt til rette.

Resultatene er gode og vi ligger på nivå med kommune Norge for øvrig og egne resultater fra 2017 .
Det har vært en positiv u tvikling på faktor 7 relevant kompetanseutvikling.

Sektor barnehage: Scorer i stort sett høyere enn Norge. Scorer høyere på relevant komp. utvikling ,
mestringsklima og mestringsori e ntert ledelse. Lite variasjoner.

Skole, barnetrinn /ungdomstrinn : Lavest på relevant kompetanseutvikling . Hva er egentlig rele vant
komp.utvikling, dette bør diskuteres i skolesektoren. V ariasjoner mellom skolene.

Helse og omsorg ( hjemmetjenesten og institusjon): Positiv utvikling på mange av indikatorene.

Samfunn: Gode resultater, d et skal jobbes med kompetansesatsing .

Lederne s kal følge opp dette ute i enhetene og utarbeide handlingsplaner .
M edarbe iderundersøkelsen er tema i ledersamtalene som kommunalsjefene har med sine
enhetsledere .



7/18 2017/1543 AKAN ut valget Handlingsplan 2018 og statusrapport

Leder av Akan - utvalget, Run e Faksvåg gikk igjennom årsrapporten. Det er p lanlagt fire møter i 2018.
Det er behov for å synliggjøre retningslinjene for den enkelte medarbeider.

Arne Skuterud mener at vi har få saker. Rune Faksvåg mener at e n organisasjon av vår størrelse
sannsynlig vis burde hatt ca 50 saker .

Magnus Langstrand mener det er m ørketall og at det er en utfordring hvordan det skal håndtere s.
Det er viktig å på en eller annen må te ufarliggjøre dette.

BHT v/ Siri Sesseng mener at dette helt klart er et område hvor det er m ørketall . Lokale enheter må
ha dette på dagsorden, hvordan forholde seg til policyen , hvordan er jeg en god kollega? Hvordan
etterspørres dette ute b lant enhetene. Blir lederne etterspurt på hvordan man gjør?

Marit Hollerud: Har jobbet en del med AKAN sake r og dette er alltid like vanskelig, kollegaer dekker
for hverandre. Det er e n lederoppgave å være tett på.

Rune Faksvåg presiserte at det er viktig å gi informasjon ut.

8/18 2017/4485 Samarbeidsplan mellom Ringerike kommune og Stamina Helse

Samarbeidsp lan for 2018 er utarbeidet i samarbeid med BHT og administrasjonen. AMU behandlet
innspill til planen på forrige møte.

BHT v/ Siri Sesseng: Stamina er opptatt av at vi hjelper kommunen at nå sine mål.

9/18 2018/3 59 Bedriftshelsetjenestens årsrapport fo r 2017

BHT v/Siri Sesseng presenterte årsrapport for 2017. Hun ga uttrykk for et p ositivt samarbeid med
Ringerike kommune. Det har vært s ærlig økning innenfor det psykososiale og det organisatoriske
området . Viktig at oppgavene blir løst mest effektivt. Jevnlige statusmøter gjennomføres med
kommunen .

Det a nbefal es at AMU følger opp hvordan rapportens anbefalinger for det videre arbeidet følges opp.

1 0/18 2018/358 Hovedverneombudets årsrapport for 201 7

Hovedverneombudet kommenterte sin årsrapport for 2017. Spesielt trekkes det frem at det er veldig
bra er at vernetjenesten får økt og bedre kompetanse . Videre var det positivt med politisk deltakelse
på AMU - dagen , dette er en v iktig dag for vernetjenesten .

Ny tt vara hovedverneombud er valgt og hun heter Si w Juni Ramsrud. Det er nylig besluttet at v ara
hovedverneombud s kal ha e t frikjøp på 20 % stilling .

Regionale AMU/MKS - saker. AMU kan gjerne sende saker nedover til regionale MKS - grupper og
omvendt.



11 /18 2018/483 Tidspunkt for v alg av verneombud

Saken ble vedtatt i tråd med innstillingen.

12/18 2017/3484 Ringerike kommune røykfri arbeidsplass

Arnfinn Holten presiserte at vedtakspunktet burde endre til: «Ringerike kommune som arbeidsgiver»

Det ble di skusjoner rundt hvem som skal vedta saken. Enighet i AMU om at retningslinjene behandles
i kommunestyret. Se ellers protokoll for vedtak i saken og stemmegivning.

13/18 2018/560 Vold og trusler i forbindelse med arbeidet

Rådgiver i HR - avdelingen Astrid Lundesgaard orienterte om et arbeid med å utarbeide overordnede
rutiner for vold og trusler i forbindelse med arbeidet.

Det er behov for samkjøring av rutiner på tvers av sektorer . Det skal foretas en risikovurdering årlig
eller ved behov i forhold trusselbildet på arbeidsplassen . Det er st o re ulik het er mellom sektorene.
Det skal i verksettes forebyggende arbeid og tiltak . Avvikssystemet viser mest sannsynlig en
underrapportering.

Det arbeides i tillegg en parallellsak i bar nevernet om grov netthets.

Saken om vold og trusler skal til politisk behandling i april / mai og behandles i de ulike komiteene før
endelig behandling i kommunestyret .

Verneombud og tillitsvalgte er viktige støttespillere i dette arbeidet. Og alle ledere skal kunne risiko
vurdere sin arbeidsplass.

Arne Skuterud, Lisabe th Andersen, Lars Erik Bråthen, Tove Smeby Vassjø, Nils Julius Olsen og Hilde B
Fivelsdal er med i en arbeidsgruppe som arbeider med dette.

BHT v/ Siri Sesseng har fremlagt saken internt i S tamina og fått tilbakemelding på at dette ser ut til å
være et grundig og godt arbeid .
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Saksprotokoll - Smittevernplan 2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018: 

 

Brit Walbækken Bøhler (SOL) fremmet følgende forslag: 

«Smittevernplan for 2017 vedtas». 

 

Avstemming: 

Bøhlers (SOL) forslag som er i samsvar med Rådmannens forslag i saksfremlegg, ble 

enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) forslag. 
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Sak: 12/18 

 

Saksprotokoll - Smittevernplan 2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Smittevernplan 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunene er pålagt å ha en oppdatert plan for smittevern. Smittevernarbeidet har en økende 

aktualitet i takt med økende reiseaktivitet, migrasjon, og økende fokus på antibiotika bruk, 

resistente bakterier og vaksinasjon. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevernplanen for Ringerike kommune er revidert i 2017. Det er planlagt følgende 

satsningsområder i den kommende 4 års planperiode: 

- Oversiktsdata for vaksinasjon.  

- Kompetanse innen smittevern i hele kommunen. 

- Infeksjonskontroll, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus i Ringerike kommune. 

- Kontroll av eget arbeid. Intern kontroll rutiner, og etablering av infeksjonskontroll 

program i alle institusjoner i kommunen. 

Planen skal revideres pånytt i 2021. 

 

Beskrivelse av saken 

Lov om helse og omsorgstjenester i kommunen og Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

med tilhørende forskrifter legger grunnlaget for kommunens arbeid med smittevern. 

Kommuneoverlegen har et overordnet ansvar i en kombinert rolle i kommunens 

smittevernarbeid: dels som medisinsk faglig rådgiver, dels som myndighet i smittevernarbeidet. 

Ringerike kommune har et veletablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksinasjon 

(helsekontoret), som har det operative ansvar og er sentral for å lykkes i gjennomføring av 

smittevernarbeidet. 



Smittevernplanen inneholder en beskrivelse av smittevernarbeidet og av de utfordringer, som er 

særskilte for Ringerike kommune. Det beskrives beredskapsplaner knyttet til smittevern 

(influensa, tuberkulose, større utbrudd). I tillegg pekes på 4 satsningsområder for inneværende 

planperiode: 

1. Oversiktsdata for vaksinasjon.  

Vaksinasjon beskytter den som blir vaksinert og samtidig omgivelsene mot smitte. 

Vaksinasjon er den mest effektive måte å avverge at en smittsom sykdom sprer seg. 

Dekningsgrad for en vaksine er sentralt i vurdering av om befolkningen er beskyttet og en 

epidemi lite sandsynlig. Alle vaksiner rapporteres i dag i SYSVAC, men systemet er relativt 

nytt og det har vært utfordringer med å sikre alle registreringer. Det har konsekvenser for 

oversiktenes troverdighet. I dag fremstår det statistisk som Ringerike kommune ikke har 

optimal dekningsgrad for enkelte vaksiner (bl.a. meslinger) og i noen aldersgrupper. Vi er 

ikke helt sikre på bakomliggende årsaker. Det er nødvendig å ha fokus på å avdekke 

årsaker til lav vaksinasjonsdekning. Arbeidet gjennomføres av Helsekontoret. 

2. Kompetanse innen smittevern. 

Smittevernarbeid er ferskvare. Hendelser med smittsomme sykdommer skjer i hverdagen i 

ulike tjenester, og kompetanse innenfor smittevern kan bidra til betre tjenester. Eks.:  

Basale smittevern rutiner innbefatter håndvask og håndvaskrutiner.  Det er kjent at økt 

fokus på håndvask kan medvirke til 30 %-50% redusert sykefravær blant barn og voksne i 

barnehage.  

Det er behov for å øke kompetanse og fokus i organisasjonen. Et virkemiddel er 

etableringen av et smittevernnettverk i hele organisasjonen. Arbeidet organiseres som 

nettverksmodell og arbeidet i varetas av Helsekontoret. 

3. Infeksjonskontroll, basal smittevern, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus. 

Nettverkene skal ha fokus på disse 4 områder i planperioden.  Influensavaksinasjon er 

eksempel på et erkjent forbedringsområde. Sammen med fokus på bevist bruk av 

antibiotika og håndhygiene forventes det å gi redusert sykefravær blant ansatte, redusert 

sykelighet blant brukere og bedre kvalitet i tjenestene. 

4. Intern kontroll 

Avdelinger som har særlig sårbare brukere skal i 2018 etablere et eget infeksjonskontroll 

program (intern kontroll). Det gjelder sykehjem, bo og omsorgstjenester, barnehager og 

skoler, tjenester for funksjonshemmede, inkl. barn.  Planen inneholder en beskrivelse av 

kravet. Nettverkskontakter er sammen med avdelingsleder og enhetsledere ansvarlige for å 

utarbeide internt program. 

 

Rådmannens vurdering 

Smittevernplanen 2017 for Ringerike kommune er en revisjon av tidligere planverk, og tar 

utgangspunkt i gjeldende lovverk. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevern er ferskvarer, som krever et kontinuerlig fokus, ikke minst i lyset av befolkningens 

reisevirksomhet, fokus på antibiotika og migrasjon. Arbeidet krever spesialkompetanse. Planen 

er utarbeidet med bred forankring i tjenestene, og Ringerike kommune har i forrige planperiode 

etablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksine som er en viktig nøkkel for å lykkes i 



smittevernarbeidet. Ringerike kommune har dokumenterte utfordringer innenfor 

vaksinasjonsdekning, basal smittevern, infeksjonskontroll og internkontroll. Det er temaer som 

planen fokuserer på for den neste planperioden.  

Rådmannen anbefaler at planen vedtas i hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd, og tas til 

orientering i de andre hovedkomiteer. 

 

 

Vedlegg 

 

 Smittevernplan for Ringerike kommune 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Smittevernplan Ringerike kommune 
 

 Side 1 
 

Smittevernplan  
Smittevernplanen er en temaplan knyttet til kommunens strategiske planverk. Den er 

en del av kommunens overordnede beredskapsplan og legger føringer for 

virksomhetenes planer innenfor smittevern og infeksjonskontroll.  

Planen er en fagplan. Den tar utgangspunkt i vår organisasjon og er gjeldende for 

hele kommunen. Den har fokus på det som er vanlig, viktig og vanskelig, men 

samtidig mulig å ta høyde for i arbeidet med smittevern og infeksjonsforebygging. 

Ansvarlig for planen Smittevernansvarlig i Ringerike kommune, Kommuneoverlegen 

Arbeidsgruppe Kommuneoverlege Karin Møller, Fagansvarlig smittevern Kristin Molstad Andresen, 

Helsesøster Cathrine Sivertsen, Kvalitetsrådgiver Torgunn Homme og Fagansvarlig 

miljørettet helsevern Unni Suther 

Godkjenning Kommunestyret  

Rullering Revisjon hvert 4. år. Aktuelle er den 2. revisjon av smittevernplanen for Ringerike 

kommune fra 2009.  

Årlig oppdatering. Sist gjennomført 3.juli 2017 

Definisjoner 

 

Begrep Definisjon Kommentar 

Smittsom sykdom En sykdom eller smittebærertilstand, der årsaken er en 

mikroorganisme (smittestoff) eller en parasitt som kan 

overføres til mennesker. Som smittsom sykdom regnes 

sykdom hvor årsaken er gift (toksin) fra 

mikroorganismer. 

 

Allmenn farlig smittsom 

sykdom 

En sykdom som enten/eller/og er 

 særlig smittsom  

 kan opptre hyppig 

 kan gi alvorlig eller varige skader 

 har høy dødelighet 

 ha vesentlig belastning for folkehelsen 

 gir betydelig sykdom med konsekvenser for 
sykefravær, innleggelse, behandling m.m. 

 

Forskrift om allmenn farlige 

smittsomme sykdommer 

 

 

Alvorlig utbrudd av 

allmenn farlig smittsom 

sykdom 

Et utbrudd eller fare for utbrudd som krever særlig 

omfattende tiltak.  

Folkehelseinstituttet/ 

Fylkeslegen / Statens 

Helsetilsyn kan avgjøre når 

det foreligger en 

smittesituasjon. 

Smittevernlege Den lege som i kommunal tilsetting, er tillagt ansvaret 

for smittevernarbeidet i kommunen. 

Helse og 

omsorgstjenesteloven § 7-2 
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Når er planen for smittevern relevant. 
 

Smittevernarbeidet har som målsetting å sikre befolkningen vern mot smittsomme sykdommer 

gjennom forebygging, diagnostikk og behandling, samt å motvirke spredning i og utenfor kommunen 

(Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7-1). Planen skal legge til rette for at 

vi arbeider forebyggende mot smittsomme sykdommer, velger å gjøre de rette tingene på rett måte 

og til rett tid. Den er gjeldende i hverdagens utfordringer og i ekstraordinære situasjoner.  

Planen bygger på prinsippet om at det er de som i hverdagen håndterer oppgavene som også er 

ansvarlige i beredskapssituasjoner (nærhet, likhet og ansvarsprinsippet), og skal samvirke med andre 

etater (samvirkeprinsippet).  

Smittevernplanen er en del av kommunens samlede beredskapsplan og er den koordinerende planen 

for smittevernplaner i hver enkel virksomhet og enhet i kommunen.  

Lov grunnlag  
 Kilde:  www.lovdata.no   

www.fhi.no 

 

Lovdata 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell loven) 

 

Relevante forskrifter - utdrag 

Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a. Krav om å hindre spredning av legionella via 

aerosol  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2007-12-07-1372 

 

Forskrift om tuberkulosekontroll   

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-21-567 

Forskrift om smittevern i helsetjenesten 2005  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610 

Forskrift om kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1254 

Forskrift om meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS forskriften) 2003 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-740 

Forskrift om norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-611 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten 2017 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250 
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Veiledere - utdrag 

 
Smittevern 7: Veileder for tuberkulose 
https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/ 
 
Smittevern 8: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS anlegg 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/veiledninger-og-rad-for-a-
forebygge/ 
 
Smittevern 11: Veileder for håndhygiene 
https://www.fhi.no/publ/2017/handhygiene/ 
 
Smittevern 15: Rettleier for forskrift om smittevern i helsetenesta 
https://www.fhi.no/publ/eldre/rettleiar-til-forskrift-om-smitteve/ 
 
Smittevern 16: MRSA veilederen 
https://www.fhi.no/publ/eldre/mrsa-veilederen/ 
 
Smittevern 17: Utbruddsveilederen 
https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/ 
 
Smittevern 18: Smittevernhåndboken 

  https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/  
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Ansvar og organisering av smittevernarbeidet i Ringerike kommune 
 

Kommuneoverlegen er organisert i stab hos kommunalsjef for Helse og omsorg og er medisinsk faglig 

rådgiver for kommunalsjefen. Kommuneoverlegen har det medisinskfaglige ansvar for 

smittevernarbeidet og ansvar for beredskap ved smittsomme sykdommer. Fagansvarlig for 

miljørettet helsevern og smittevernansvarlig helsesøster har delegert myndighet fra 

kommuneoverlegen i utvalgte oppgaver og refererer i faglige spørsmål til kommuneoverlegen. 

Ringerike kommune åpnet i oktober 2016, et helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksinasjon 

(videre kalt helsekontoret), som ledes av smittevernansvarlig helsesøster. Kontoret er organisert 

under kommunalsjef for oppvekst 

Relevant nettsted:   www.ringerike.kommune.no; www.lovdata.no  

Ansvar Hvem Hva 

Lokalpolitisk Kommunestyret Overordnet ansvar 

Delegerer til hovedkomiteen. 

Hovedkomiteen for 

helse, omsorg og 

velferd 

Ivaretar det politiske ansvaret. 

Administrativt 

fagansvar  

smittevern 

 

Kommuneoverlegen Hovedansvar for arbeidet med smittevern betegnes 

smittevernlege. 

Smittevernansvarlig 

helsesøster 

Smittevernkontor 

Gjennomføring av smitteoppfølging, vaksine, reisevaksine og 

tuberkulose utredning og oppfølging. 

Fagansvarlig miljørettet 

helsevern 

Fagansvar for miljørettet helsevernarbeid i hverdags- og 

beredskapssituasjoner.  

Sykehjemsleger 

Fastleger 

Legevaktsleger 

Ansvar for individrettede helsetjenester: 

 Undersøke og behandle  

 Smitteoppsporing 

 Melde om smittsomme sykdommer 

Smittevernkontakt i 

institusjon og enhet 

Sykepleier/ 

helsefagarbeider 

Lokalt smittevernansvar.  

Ansvar for å bidra til: 

- Kontinuerlig fokus på smittevern og hygiene 

- Være kjentmann ved utbrudd og tiltak 
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Administrativ  

Drifts ansvar 

Kommunalsjef 

 

 

Overordnet ansvar for at: 

Institusjoner og avdelinger har planer for smittevern. 

Kommunen har plan for organisering, opplæring og 
kvalitetsarbeid knyttet til smittevern. 
 
Sikre plikt til prøvetagning for arbeidstakere (MRSA; TB og lign). 
 

Enhetsleder Ansvar for at: 

 Institusjonen og avdelingen har plan for smittevern, 

hygiene og infeksjonskontroll.  

 Institusjonen har plan for organisering, opplæring og 

kvalitetsarbeid knyttet til smittevern. 

 Oppnevne egen smittevernkontakt i hver avdeling. 

 Melde til kommuneoverlege ved utbrudd. 

Avdelingsleder 

Ansvarsvakt Det daglige ansvar for hygiene og smittevern.  

Varsling til avdelingsleder. 

Eksterne lokalt Bedriftshelsetjenesten Forebyggende helsetjenester og oppfølging av ansatte. 

Helsekontoret bistår med vaksinasjon av ansatte med 

yrkesrelevante vaksiner (inkl. influensa). 

Mattilsynet Formelt ansvar ved næringsmidler og drikkevann. 

Kjennetegn for Ringerike kommune 
 

Ringerike er en industri-, skog- og landbrukskommune med næringspark, handels- og servicesenter. 

Ringerike har et folketall på 30034 per 1. januar 2017 (SSB). Hønefoss er regionens største by. 

Kommunen har stor gjennomfartstrafikk på E16 og på jernbane via Hønefoss jernbanestasjon.  Det er 

flyplass og havner i kommunen; Eggemoen flyplass har ikke kommersiell flygning, men er knyttet til 

Eggemoen næringspark. Glatved brygge er en småbåthavn sentralt i byen, men har liten trafikk. 

Det er tre campingplasser og tre hoteller i kommunen. Det er ikke registrert smittevernutfordringer 

knyttet til turistnæringen.  

Ringerike kommune er vertskommune for Ringerike Fengsel (160 plasser), Hvalsmoen transittmottak 

mottak (850 plasser) og Ringerike omsorgssenter for barn (30 plasser). I tillegg er Ringerike kommune 

vertskommune for utdanningsinstitusjoner: Arbeidsinstituttet, Hønefoss og Ringerike videregående 

skole, Høgskolen i Sørøst- Norge Campus Ringerike, Ringerike Folkehøgskole, og for Ringerike 

sykehus.  

Knyttet til næringen i landbruk og håndverk forekommer noen arbeidsinnvandring, de fleste kommer 

fra tidligere østblokkland (Polen, Baltiske land) og Asia (Vietnam).  
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Ringerike kommunes egne vannverk betjener største delen av befolkningen, med vann fra 

grunnvannsbrønner. Vannet er generelt av god hygienisk kvalitet.  

Smitteverndata 
Oppdatert informasjon for smittevern finnes i statistikk delen på www.fhi.no:   

MSIS utgir årlig en statistikk som viser forekomsten i hver kommune, fylker og på landsbasis 

(https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/). 

Forekomst av ulike infeksjonssykdommer i Ringerike avviker generelt ikke fra landsgjennomsnitt.  

SYSVAC utgir en årlig statistikk som viser vaksinasjonsdekningen nasjonalt og lokalt 

(https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/).  

Her vises vaksinasjonsdekningen for meslingvirus. 

 

For å gi tilstrekkelig populasjonsdekning og vern mot utbrudd av spesielt meslinger må 

vaksinasjonsgraden overstige 95 %.  Vaksinasjonsdekning for barnevaksinasjonen MMR (Meslinger, 

kusma og røde kunde) er fortsatt høy blant de minste. Men blant 16 åringer er dekningen ikke 

tilstrekkelig, Ringerike kommune kommer tydelig dårligere ut enn landsgjennomsnittet. Vi er ikke 

sikre på hvorfor dekningsgraden er relativ lav. Det kan søkes forklaringer i 

pandemi/influensavaksinen i 2009-10, negativ fokus på MMR vaksinen i media og blant enkelt 

grupper i befolkningen.  Utfordringer knyttet til vaksinasjonsdekning er tema i smittevernarbeidet. 

Ringerike kommune har gjennom helsekontoret satt høyt fokus på vaksinasjon til befolkningen 

generelt. 

Hendelser i Ringerike kommune de siste 8 år 
I 2012 og i 2017 har vi hatt større utbrudd gastroenteritt ved et hotell i kommunen. Utbruddene ble 

håndtert i nært samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Ved utbruddet i 2012 var agens 

E-coli av typen turistdiare i 2012, sannsynlig smittekilde ble vurdert å være importert gressløk som 

ble blandet i eggerøre og servert på koldtbord (julebord). Mer enn 300 av hotellets godt 1100 gjester 

ble syke.  I 2017 var agens Norovirus sannsynlig årsak til utbruddet og smittekilden mellom 
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mennesker (ikke primært matbåren). Utbruddet varte flere uker og det ble registrert over 300 

smittede. 

 

En konkret sak i Hønefoss sentrum vår 2017 har avslørt at kloakksystemet i Hønefoss sentrum er 

vedlikeholdsmessig slitt. Sentrale bygninger som rommer beboelse og serveringsbedrift, har ikke 

fungerende kloakk. Det er en generell økt smitterisiko ved overløp av forurenset vann til offentlige 

rom. Og en spesielt økt risiko ved økt belastning på kloakk- og overvannssystemet, f.eks. ved regn og 

flom. Miljørettet helsevern og kommunens forurensningsmyndighet er sentral aktør i dette arbeid. 

 

Siden etablering av transittmottak for asylsøkere i 2010, har forekomsten av MRSA og andre 

multiresistente bakterier økt. Ringerike sykehus har i 2015 investert i hurtigtester av flere 

multiresistente bakterier (bl.a. MRSA, ESBL) og har i 2016 etablert eget mottaksrom med isolasjon i 

mottakelsen.  MRSA blir sporadisk diagnostisert i helse -og omsorgstjenesten spesielt i tilknytning til 

hjemmetjenesten.  

Forekomsten av tuberkulose (inkl. latent) og behovet for tuberkulosekompetanse vært økende. De 

fleste tilfeller er knyttet til innvandring, familiegjenforening, og asylsøkere. Det er nå sykepleier med 

kompetanse til å undersøke og følge opp tuberkulose ved Vaksine- og smittevernkontoret på 

Hønefoss helsestasjon, på helseavdelingene i Ringerike fengsel og på Hvalsmoen transittmottak. 

Flyktninge- og asylsøkersituasjonen i 2014-2016 har satt økt fokus på migrasjonshelse, herunder 

smittsomme sykdommer. 

 

I 2009 hadde vi et tilfelle av legionellasmitte (sannsynlig med utgangspunkt i privat badebasseng). Vi 

har som kommune utfordringer knyttet spesielt til mulig smitte fra offentlig tilgjengelige badeanlegg, 

herunder dusjanlegg i idrettsbygg. Miljørettet helsevern har fokus på dette i Nyhetsbrev. 

 

I 2010, 2011 og 2013 har Ringerike kommune foretatt utredning og smitteoppsporing av 

meningokokksykdom blant ungdom. Helsesøster ved videregående skoler i Ringerike tilbyr aktivt 

vaksinering mot meningokokksykdom (ACWY). I 2016-2017 ble 218 av 240 russ vaksinert. 

Blant ansatte, barn og unge i skoler og barnehager har vi årlige og stadig utfordringer knyttet til de 

«vanlige» infeksjoner og skadedyr: gjengangere er lus, mark, smittsomme barnesykdommer, mage-

tarminfeksjoner, øvre luftveisinfeksjoner og øyebetennelse. Helsesøstertjenestene, helsekontoret og 

kommuneoverlegen bidrar med rådgiving. 

 

Fra 2016 frem mot 2020 gir Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon tilbud om HPV 

vaksine til jenter født før 1991. 

 

Vårt viktigste tiltak i vern mot smittsomme sykdommer er basale smittevernrutiner 

(https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-

hels/).  Generelt har vi i kommunehelsetjenesten høyt fokus på håndhygiene. Fra og 2018 markeres 

«Verdens håndhygienedag» hvert år i Ringerike i samarbeid med helse- og utdanningsinstitusjonene i 

kommunen. 
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Særlige utfordringer i Ringerike kommune. Oversikt 
 

Ringerike er vertskommune for Ringerike sykehus, Vestre Viken. Sykehuset har egen smittevernplan, 

infeksjonsmedisiner og hygienesykepleier. Tuberkulosekoordinator er tilsatt ved Drammen sykehus. 

Andre identifiserte institusjoner og grupper i Ringerike kommune er:  

Overskrift Beskrivelse Ansvarlig/ 

Ankomst- og 

transittmottak 200 - 

850 plasser 

Etablert egen helseavdeling i mottaket.  

Det er knyttet ulike grader av smittevernutfordringer til 

asylmottak. F.eks.: Tuberkulose, multiresistente bakterier og 

redusert vaksinasjonsdekning kombinert med tett beboelse og 

ikke optimale boforhold, stor kantine med felles spisning og 

flere felles sanitæranlegg. 

Det er etablert et kontinuerlig samarbeid mellom 

helseavdelingen, smittevernoverlegen og 

spesialisthelsetjenesten. 

Mottaksleder 

Enhetsleder 

Sykepleier  

Lege 

Helsesøster 

Fagansvarlig for 

miljørettet 

helsevern  

Mattilsynet 

Ringerike 

omsorgssenter for 

barn 

(ROS) 

Tar imot mindreårige enslige asylsøkende barn < 15 år i ankomst 

og transittfase. I dag er kapasitet til 30 barn fordelt i 5 enkelt 

boliger. 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon ivaretar 

relevante ankomstundersøkelser og oppfølgende 

allmennmedisinske helsetjenester. Eget opplegg. 

BUFETAT (ROS) 

 

  

 

Migrasjon, herunder 

flyktninger og 

innvandrere 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon er åpent 

for alle innbyggere uten fastlegetilknytning i kommunen 

(studenter, arbeidsinnvandring, bosatte flyktninger, bosatte 

mindreårige asylsøkere, asylsøkere uten andre rettigheter m.fl.). 

Kontoret har kompetanse og ansvar på smittevern, vaksine og 

tuberkulose oppfølging. 

Helsekontoret 

Flyktninge-

tjenesten 

 

Institusjonspasienter 

i pleie- og 

omsorgssektoren 

Beboere i institusjoner (alle aldre med fysisk og psykisk 

funksjonshemming) har ofte et redusert immunforsvar som 

sammen med økt eksponering i institusjon, gir økt 

infeksjonsrisiko. Hver institusjon skal ha et eget 

infeksjonskontroll- program.  Håndhygiene er sentralt. 

Sykehjemmene deltar i  Folkehelseinstituttes årlige natsjonale 

kartlegging av helseassosierte infeksjoner det nasjonale 

infeksjonskontrollprogrammet. 

Kommunal 

sjef  

Enhets og 

avdelingsledere 

Skoler og barnehager Ringerike har 17 barne- og ungdomsskoler, samt 32 barnehager. Rektor og styrer 
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Skoler og barnehager er arenaer der mange barn er samlet og 

med høy smittepotensial. Hver enhet/Healinstitusjon må ha 

infeksjonskontrollprogram som del av sitt internkontroll- 

program. Håndhygiene er sentralt. 

En særlig utfordring er knyttet til uvaksinerte barn. De utgjør i 

tillegg til egen økt infeksjonsrisiko, en betydelig smitterisiko for 

de øvrige barn i barnehager og skoler (redusert flokkimmunitet 

og økt belastning). Det er særlig betydningsfylt for kronisk syke 

og andre utsatte barn i barnehage og skoler. Barnehager og 

skoler må derfor kjenne barnas vaksinasjonsstatus. 

Kommunalsjef 

Ringerike 

Folkehøgskole 

Ungdomsmiljø der ungdommer fra flere områder i regionen og i 

landet møtes og har nære hverdagsrelasjoner. 

Ungdommens helsestasjon er åpen for alle under 22.  

Lagt til rette for: Frivillig chlamydiatesting. 

Tilbys årlig profylaktisk vaksinasjon for meningokokk. 

 

Helsekontoret tilbyr allmennlegetjenester til alle innbyggere 

uten fastlegetilknytning.. 

Rektor 

Helsesøster 

 

Ringerike og 

Hønefoss 

videregående skole 

Arbeidsinstituttet 
Høgskolen i Sørøst- 

Norge Campus 

Ringerike 

Rusmisbrukere, 

narkomane 

Risiko for smitte med leverbetennelse (hepatitt A-B-C), HIV, i 

tillegg til ofte generelt redusert helse, med økt risiko for 

sårinfeksjoner, lungebetennelse mv.  

Relevante smitteverntiltak: Vaksinering, tilgang på sprøyter og 

utstyr. Stell av sår, lav terskel for behandling av infeksjoner. 

Det er feltsykepleier 2,5 t i uken ved Villa’n, kommunens åpne 

møtested for rusmisbruker.  Feltsykepleier er kommunens 

smittevernkontakt for enheten rus og psykisk helse. 

Feltsykepleier 

Rus-team i 

kommunen 

Fastleger 

Helsekontoret 

Ringerike Fengsel, 160 

innsatte 

Helseavdelingen har ansvar for å gjøre en individuell vurdering 

av alle innsatte. Det innbefatter: Innkomstsamtale, fokus på 

risikoer og informasjon. Tilbud om undersøkelse og vaksine for 

utvalgte sykdommer; herunder tetanus, polio, kikhoste, difteri 

(boostrix polio), hepatitt a-b-c, hiv og lues, samt tuberkulose. 

Helseavdelingen skal ha egen plan for infeksjonskontroll, 

herunder smittevernplan.  

 

Fengsels- 

helsetjenesten  

Næringsmidler 

Restaurant, 

matservering og cafe 

Det er flere matprodusenter, tilberedningskjøkken og 

matserveringsteder i Ringerike. Det avvikles årlig 

samarbeidsmøte med Mattilsynet. Ved enkelt hendelser føres 

felles tilsyn. 

Mattilsynet 

 

Ringerikskjøkkenet Leverer tilberedt mat til institusjoner og hjemmeboende i 

Ringerike kommune. 

Mattilsynet 

Ringerikskjøkkenet 
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Vann 

Ringerike kommunes 

vannverk 

De fleste innbyggere har vannforsyning fra sentralt vannverk, 

med god drikkevannskvalitet. Få private vannverk.  

Teknisk etat 

Mattilsynet 

 

Private vannverk Det finnes enkelte private vannverk. Fagansvarlig for 

miljørettet 

helsevern  

 

Mattilsynet 

 

Ringeriksbadet, 

interkommunalt 

foretak 

Badebasseng, sauna og dusjanlegg. Det er plassert i Hole 

kommune. Kommuneoverlegen i Hole er formell myndighet. 

Leder 

Ringeriksbadet 



Smittevernplan Ringerike kommune 
 

 Side 12 
 

Smittevernarbeid i praksis  
 
Hver enkelt infeksjonssykdom kan beskrives ut fra 6 ledd som alle må være tilstede for at 

smittestoffet skal spre seg: 

 

 

Figur 1: Spredning av en smittsom sykdom krever et smittestoff (1) som kan utskilles (3) fra en 

smittekilde (2).  Det må kunne overføres (4) via en inngangsport (5) til en ny smittemottaker (6). 

Prioritering i arbeidet mot smittsomme sykdommer tilrettelegges etter en risikoanalyse basert på 

type agens, dets virulens, konsekvenser av sykdommen for individet og/eller grupper av 

individer/samfunnet.  Plan for og innsats rettet mot utredning og bekjempelse av 

infeksjonssykdommer gjennomføres ved at gå gjennom leddene et for et: 

Forebygging, diagnostikk, behandling, smitteoppsporing og informasjon, samt melding. 

Første del omhandler generelle forhold knyttet til smittevern og smittsomme sykdommer, inkl. 

infeksjonskontroll.  Andre del omhandler forhold knyttet til enkelte sykdommer av 

samfunnsinteresse: Tuberkulose (Forskrift om tuberkulosekontroll 2015), Beredskap og Pandemi 

(Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa, februar 2016), MRSA,  samt legionella (Forskrift 

om miljørettet helsevern, kap 3a).  

Kommunen benytter Var Healthcare (tidligere PPS )som oppslagsverk for prosedyrer i helse- og 

omsorgstjenester. Det er tilgjengelig for alle kommunens institusjoner. Link: 

https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 

 

 

1. SMITTE-
STOFF

2. SMITTE-
KILDE

3. 
UTGANGS-

PORT

4. SMITTE-
MÅTE

5. 
INNGANGS

-PORT

6. SMITTE-
MOTTAKER
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Forebygging       

    
Retter seg mot:  Redusere mengden eller eksistensen av smittestoff i miljøet (1) 

   Redusere smittespredning (2,3,4),  

Redusere smittsomhet (2,3) 

   Redusere antall mottakere og mottakelighet hos disse (5, 6) 

 

Viktige generelle forebyggende tiltak: 

Basale smitteverntiltak er en forutsetning.  

Håndhygiene: Håndvask med såpe, tørkepapir og håndsprit er relevant 

midler. Det sikres lett tilgjengelig handsprit i alle bygg, inkl. montert ved inn- 

og utgangsdører til sykehjem, barnehager og skoler. 

Link til prosedyrer for håndhygiene: https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 

Grundig renhold, spesielt med fokus på kontaktflater i alle typer institusjoner 

Vanntemperatur i varmtvannsberedere > +70 grader.  

 

Mathygiene i alle matproduksjons-, kjøkkenvirksomheter og serveringssteder 

(Ringerikskjøkkenet, institusjonskjøkken, kjøkken i barnehager og skoler, 

bedriftskantiner o.l.)  

 

Kommunen har høyt fokus på hygiene og smittevern i hverdagen og ved 

planlegging og innredning av institusjoner. Miljørettet helsevern er en sentral 

medarbeider. 

 

Tilgjengelig helsetilbud til alle som har behov, særlig risikogrupper 

(rusmisbrukere, arbeidsinnvandrere, psykisk syke, asylsøkere, vanskeligstilte 

familier (særlig barnefamilier) 

Vaksinering av barn, unge (bl.a. meningokokkvaksinasjon på videregående 

skole), utlandsreisende, asylsøkere, flyktninger, innvandrere, 

yrkeseksponerte, fengselsinnsatte m. fl. 

Undervisning om sykdommer, smittemåter og forebygging. 

 

Oversikt over befolkningens helse og spesielle utfordringer i kommunen 

danner grunnlag for planlegging av tiltak.  Sykehjemmene deltar i det 

nasjonale overvåkningsarbeid. 

Forebyggende helseundersøkelser, spesielt tuberkulose og MRSA. 

Det fastholdes en restriktiv antibiotikabruk. 

    

Kampanje for lus to ganger årlig og årlig kampanje for håndhygiene. 
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Tiltak ved smitte for å redusere spredning: 

Identifikasjon, utredning og behandling av smittede. 

Behandling, forebyggende behandling og evt. vaksinering av 

nærkontakter/miljø 

   Isolering av smittede.  

   Undersøkelse av evt. asymptomatiske smittebærere. 

 

Kontaktpersoner:  Smittevernansvarlig lege, kommuneoverlegen i Ringerike 

   Smittevernansvarlig helsesøster 

   Fagansvarlig miljørettet helsevern 

 

Mer om forebyggende: Se vedlegg 4: Utdypende om forebygging. 
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Diagnostikk, behandling, smitteverntiltak og oppsporing  
 
Retter seg mot:  Redusere mengden eller eksistensen av smittestoff i miljøet (1) 
   Redusere smittespredning (2,3,4),  

Redusere smittsomhet (2,3) 

   Redusere antall mottakere og mottakelighet hos disse (5, 6) 

 

Viser til:   www.fhi.no 

   https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 

  

Viktige diagnostisk og behandlingstiltak: 

Fastleger, legevaktsleger og andre leger i kommunehelsetjenesten er 

ansvarlige for å utrede, gjøre relevant prøvetagning og sette i verk nødvendig 

medisinsk behandling hos enkelt individet. 

 

Sentrale anbefalinger for bruk av antibiotika med mål om begrenset og 

målrettet bruk må følges. 

Det gjennomføres DOT behandling ved behandlingskrevende tuberkulose i 

samarbeid med tuberkulosekoordinator i Drammen og hjemmesykepleien 

 

Helsekontoret utarbeider årlig oversikt over registrerte smittsomme 

sykdommer, infeksjonssykdommer og antibiotikabruk i kommunens 

institusjoner, samt for MSIS rapporterte sykdomstilfelle og 

vaksinasjonsdekning. 

 

Tiltak ved smitte for å redusere spredning: 

Det gjennomføres smitteoppsporing; Identifikasjon og utredning av smittede, 

behandling, forebyggende behandling og evt. behandling/vaksinering av 

nærkontakter/miljø. 

   Isolasjon av smittet. 

Undersøkelse av evt. asymptomatiske smittebærere og undersøkelse av 

miljø. 

 

Melding om smittsom sykdom til smittevernlege som har ansvar for å ha 

oversikt over smittede personer i kommunen. 

 

Kontaktpersoner:  Smittevernansvarlig lege, kommuneoverlegen i Ringerike 

   Smittevernansvarlig helsesøster 

   Fagansvarlig miljørettet helsevern 

   Mattilsynet; lokalt: Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres  
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Informasjon, meldeplikt og opplæring 
 

Moment Ansvarlig Beskrivelse Referanse 

Generell informasjon og 

helseopplysning 

 

Kommuneoverlegen/ 

Smittevernlegen og 

miljørettet helsevern 

Helsesøstertjenesten 

Informasjon og opplysning om vaksinasjon, 

smittsomme sykdommer og forebygging av disse, 

herunder lus, skabb, o.lign. Større 

informasjonsoppgaver koordineres av 

smitteverngruppen 

§ 7-1 i 

Smittevern-

loven 

Informasjon til media Smittevernlege 

Smittevernansvarlig 

helsesøster 

Rådmann 

Informasjonsrådgiver 

 

Smittevernansvarlig helsesøster og 

smittevernlegen koordinerer og leder 

informasjonsarbeidet i hverdag og ved utbrudd. 

Ved utbruddsituasjoner involveres rådmannen og 

informasjonsansvarlig i rådmannens stab og 

rådmann. Det benyttes pressemeldinger i tillegg til 

kommunens egne informasjonsnettsteder. 

Kommuneoverlegen er ansvarlig. 

Lokalpressen er samarbeidspartner. 

Informasjon ved enkelt 

tilfelle av smittsom 

sykdom 

Behandlende lege/ 

smittevernlege 

Enkelt individ: Behandlende lege.  

Større grupper: Smittevernlegen/ 

smitteverngruppen tar stilling til og utfører i 

samarbeid med behandlende lege  

§ 2-1 i 

Smittevern-

loven 

Informasjon inn i 

Kommunens 

organisasjon 

Kommuneoverlege 

Helsesøster 

 

Informasjon og samarbeid legges til eksisterende 

samarbeidsorgan og ledelsen. Smittevernansvarlig 

helsesøster og kommuneoverlege er sentrale i 

forhold til informasjon og råd om vaksiner samt 

hygieniske spørsmål og undersøkelser.  

Miljørettet helsevern utgir 4 årlige nyhetsbrever. 

Fokus er på miljørettet folkehelsearbeid. 

Intranett 

 

www.ringerike-

kommune.no 
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Meldeplikt og varsling Behandlende lege Leger har meldeplikt ved mistanke om eller 

diagnostisering av allmennfarlig smittsom sykdom. 

Meldingen går til folkehelseinstituttet med kopi til 

kommuneoverlegen/smittevernlegen. Det brukes 

fastsatt skjema (MSIS), og det deles i tre 

kategorier: 

 Gruppe A: Nominativ melding. 

 Gruppe B: Skriftlig melding enkeltvis uten 

pasientidentitet. 

 Gruppe C: Summarisk melding etter fastlagte intervall. 

 

Enkelte sykdommer er varslingspliktige, dvs. at det 

umiddelbart skal formidles beskjed til 

kommuneoverlegen/ folkehelseinstituttet/ 

Mattilsynet. Melder må sikre at informasjonen er 

mottatt. 

MSIS  

Tuberkulose-

forskrift 

www.fhi.no 

 

 

 

 

Smittevern-

loven 

 

Matloven 

 

Kommuneoverlege Større utbrudd av smittsomme sykdommer skal 

meldes til Folkehelseinstituttet. Matbårne 

smittsomme sykdommer meldes i eget 

overvåkingssystem, Vesuv. 

Avdelingsleder Melding til kommuneoverlegen ved utbrudd av 

allmennfarlig smittsom sykdom. 

 

Oversikt over 

befolkningens helse 

Smittevernansvarlig 

helsesøster 

Kommuneoverlege 

Alle MSIS meldinger vurderes av 

kommuneoverlegen. De samles i eget arkiv hos 

smittevernansvarlig helsesøster. Det utarbeides 

en årlig lokal oversikt. 

Alle institusjoner har en egen smittevernkontakt. 

Det utarbeides årlig oversikt over institusjonenes 

forekomst av smittsomme sykdommer, 

antibiotikabruk og helsetjenesterelaterte 

infeksjoner. Rapporteres til kommuneoverlegen. 

Folkehelse-

loven 

 

Opplæring, kompetanse Kommunen som 

arbeidsgiver 

Helsepersonell 

Sikre nødvendig kompetanse innen smittevern-

arbeidet hos alle tilsette, herunder håndhygiene. 

Helsekontoret arrangerer en årlig samling for 

smittevernkontakter. 

Smittevernansvarlig personell skal løpende holde 

seg oppdatert. Det deltas årlig i to 

oppdateringskurser ved FHI: 

 Vaksinedagene (høst) 

 Smitteverndagene (vår) 

 Verdens håndhygienedag 

Helse- og 

omsorgs-

tjenesteloven 
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Institusjoners plan for infeksjonskontroll og smittevern.  
 

Alle institusjoner i Ringerike kommune er pliktige å ha et eget fokus på smittevern og 

infeksjonskontroll. Målet er å forebygge og begrense smittsomme sykdommer i institusjonene. 

I Ringerike har vi valgt ut 4 fokusområder for smittevernarbeidet: 

1. Håndhygiene. 

Alle ansatte i Ringerike kommune har høyt fokus på håndhygiene. Det er skjerpet fokus i alle 

omsorgsyrker (barnehage, skole, fengsel, asylmottak, helse- og omsorgstjenester).  Det følges 

nasjonale råd (www.fhi.no) og prosedyrer (Var Healthcare). Det gjennomføres årlig en fokusdag: 

Verdens håndhygienedag. Kompetanse om håndhygiene inngår i introduksjonsprogrammet for 

nyansatte.  

2. Renhold 

Alle institusjoner der mange samles (barnehager, skoler, fengsel, asylmottak, helse-

omsorgsinstitusjoner), har etablert plan for renhold, der hverdagsrenhold har høyt fokus på 

kontaktflater og sanitæranlegg. I renholdsplanene inngår en beredskapsavtale med ekstra renhold 

ved utbrudd av smittsom sykdom i institusjonen. 

3. Oversikt over infeksjonssykdommer og antibiotika. 

Alle institusjoner der mange samles (barnehager, skoler, fengsel, asylmottak, helse-

omsorgsinstitusjoner o.l.), rapporterer årlig en oversikt over registrerte infeksjonsutbrudd til 

kommuneoverlegen ved Helsekontoret. Helse- og omsorgsinstitusjoner rapporterer i tillegg data for 

antibiotika bruk og vaksinasjonsdekning for influensa. 

4. Ren omsorg 

Alle helse- og omsorgstjenester og alle typer institusjoner (barnehager, skoler, helse- og omsorg) har 

fokus på ren omsorg. Det følges prosedyrer beskrevet i Var Healtcare. 

 

Internkontroll 
Institusjonens arbeid med smittevern og infeksjonskontroll er en del av virksomhetens internkontroll. 

Den må bestå av 4 deler: 

 

 

• Hvordan gjør vi 
det vi sier at vi 
skal

• Hvordan 
kontrollerer vi 
at vi gjør som vi 
sier

• Hvem er vi

• Hva skal vi 
gjøre

• Hvordan 
forberdrer vi 
vår virksomhet

Act Plan

DoStudy
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Hvem er vi - og hva skal vi gjøre? 

Virksomhetens størrelse og type, tidligere erfaringer og særlig utfordringer legger føringer for 

smittevern- og hygienearbeidet. 

Fokus på smittevern og infeksjon er særlig viktig i 

 Institusjoner, der mennesker lever og er tett på hverandre: 

o Institusjoner der mennesker bor og lever tett sammen, og er avhengige av bistand fra 

hjelpepersonell. F.eks.: bo- og omsorgsinstitusjoner, sykehjem, fengsel, asylmottak. 

o Barnehager og skoler. 

 Tjenester der smittestoffer rask kan spres til mange: 

o Matproduksjon i og til institusjoner 

o Legekontorer og legevakt. 

Institusjonens plan for smittevern og infeksjonskontroll forankres i den overordnede smittevernplan 

og skal være preget av «så her gjør vi i praksis». 

Denne delen legger føringer for omfanget på de øvrige deler av institusjonens plan. 

Hvordan gjør vi det vi sier at vi skal? 

Smittevern og infeksjonskontroll er en del av hverdagen i alle organisasjoner; det er en 

ledelsesoppgave å legge til rette for at alle ansatte har fokus på smittevern og infeksjonskontroll i sitt 

daglige virke. Det er hver enkelt ansattes oppgave å bevare fokus i hverdagens oppgaver. 

Virksomhetene har en egen handlingsplan for området som beskriver hvilke rutiner den enkelte 

institusjonen har for smittevern og hygiene, og hvordan det legges til rette for at disse er kjente. 

 

Rutinene er tilgjengelige i kommunens kvalitetssystem, og forankret i smittevernplanen. 

https://www.varnett.no/portal/search?query=Infeksjonsforebygging&rawquery=space:7346 

 

Relevante temaer: 

 Retningslinjer for å håndtere av vanlige og mindre vanlige sykdommer og tilstander, som 
urinvegsinfeksjoner, sårinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, smitte med resistente bakterier, 
diarésykdommer, og influensa.  

 Retningslinjer for bruk av antibiotika, isolering av smittede pasienter, håndhygiene, bruk av 
arbeidstøy, alminnelig renhold, avfallshåndtering, matservering mv.  

 Retningslinjer for forebyggende tiltak herunder retningslinjer for forebygging av yrkesbetinget 
smitte hos helsepersonell, bla. vaksinasjon, håndhygiene, forebygging av blodsmitte og 
veiledning i smitteprofylakse, vaksinasjon av pasienter og ansatte.  

Hvordan kontrollerer vi at vi gjør som vi sier?  

Det er en ledelses oppgave å overvåke om arbeidet med smittevern og infeksjonskontroll gir ønskede 

resultater og samtidig kjenne til status i hver enhet. Arbeidet koordineres og gjennomføres av en 

smittevernkontakt i hver institusjon. 

 

Det er faste rutiner for overvåkning av temperatur på varmtvannsberedere, kjøleskap, frysere, 

oppvaskmaskiner og vaskemaskiner i institusjoner.  

Det rapporteres årlig til Kommuneoverlegen, ved Helsekontoret en oversikt over registrerte 

infeksjonsutbrudd og helse- og omsorgsinstitusjoner rapporterer i tillegg data for antibiotikabruk og 

vaksinasjonsdekning for influensa. 
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Kommunens sykehjem rapporterer til nasjonale oversiktsregistre 2 ganger årlig. 

Ytterligere kilder til informasjon om status for institusjonenes arbeid med smittevern og 

infeksjonskontroll, er avviksmeldinger i kvalitetssystemet samt hendelsesanalyser og lokale 

gjennomganger utfra konkrete eksempler. 

 

Helsekontoret arrangerer en årlig samling for alle institusjonenes smittevernkontakter. Under 

samlingen presenteres status i Ringerike kommunes forbedringsprosjekter og gis informasjon om 

nasjonale føringer.  

Hva gjør vi om det viser seg at vi ikke gjør som vi sier – eller det oppstår noe nytt  

Korreksjon av virksomhetenes arbeid gjennom kvalitetsforbedring og utvikling av tjenester er en del 

av kommunens arbeid med internkontroll. Arbeid med smittevern og infeksjonskontroll følger 

samme rutiner. Institusjonenes kvalitets- og MKS-grupper sammen med avdelingsleder er sentralt for 

arbeidet med å korrigere virksomheten.  

 

Ved utbrudd av smittsom infeksjonssykdom, f.eks. fra bærer av multiresistente bakterier er registrert 

til utbrudd av infeksjonssykdom el.lign. inntreffer, er det leders oppgave å sikre at institusjonen har 

etablert og gjort kjent rutiner for informasjonsinnhenting og varsling. 

 

Rutinene beskriver:  

 

 Hvor søke informasjon?  

Oppslagsverk som kan bistå oss i en aktuell situasjon er: 

 Smittevernplanen for Ringerike kommune 

 Informasjon om enkelt sykdommer og råd: www.fhi.no 

 Relevante prosedyrer finnes ved å slå opp i tidligere PPS: 

https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 Varslingsrutiner 

Avdelingsleder varsler ansvars/vakthavende sykepleier. Avdelingsleder vurderer om det er 

ytterligere varslingsplikt og/eller behov. 

Kommuneoverlegen varsles ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom.  Noen sykdommer 
er meldepliktige til kommuneoverlegen – se https://www.fhi.no/ 
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Beredskap ved enkelt tilfeller av smittsomme sykdommer 
  

Viser til Aksjonskort (vedlegg 1) 

En stor gruppe meldepliktige infeksjonssykdommer oppdages ved screening (f.eks. tuberkulose, HIV, 

hepatitt B og C) og medfører generelt liten smittefare for andre.  Individer som sier at de har en 

smittsom sykdom/eksponert for en, men ikke har symptomer på sykdommen, er generelt lite 

smittsomme.  

Dersom pasienten er syk med symptomer på infeksjon bør vedkommende isoleres mest mulig. Det 

betyr på helseinstitusjoner å ha eget rom med eget toalett og bad. I barnehage og skoler betyr det å 

ta eleven ut av gruppen og skjermes med en voksen som bistand.   

Videre: 

Leder er ansvarlig for at det i hverdagen er tydelig plassert ansvar for å sette i verk relevante tiltak 

ved enkelt tilfeller av smittsomme sykdommer. I helse- og omsorgstjenestene vil det være 

ansvarshavende sykepleier (ansvarsvakt). 

1. Søk informasjon om sykdommen.  

Det kan søkes f.eks. på Folkehelseinstituttet, www.fhi.no. 

 

2. Søk bistand til pasienten 

Aktuelle er foresatte, fastlege, sykehjemslege eller legevaktslege.  

 

3. Søk råd og meld om sykdommen 

Kontakt smittevernkontakten i institusjonen, sykehjemslege eller kommuneoverlegen 

(smittevernlegen) for råd ved behov. 

Ringerike interkommunale legevakt er kommunens akutte allmennmedisinske tjeneste utenfor 

normal arbeidstid og ivaretar også vurdering av enkelt tilfeller innen smittevern. 

Folkehelseinstituttet har en smittevernvakt som kan kontaktes av behandlingsansvarlig lege for 

ytterligere bistand. 
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Særlig samfunnsmedisinske infeksjonsutfordringer 
 

Kommunen skal ha egen plan for håndtering av tuberkulose, beredskap og pandemi. I tillegg omtales 

legionella og MRSA. 

 

Tuberkulose (TB) 
 

Tuberkulose er en allmenn farlig smittsom sykdom som er meldepliktig.  Håndtering av tuberkulose 

spørsmål reguleres av:  

Forskrift: Forskrift om tuberkulose kontroll. Helsedepartementet 2005 (www.lovdata.no)  

Veileder: https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/ 

Informasjon om tuberkulose: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/ 

 Bistand til helsepersonell: 

  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/tb_skjema_maler/ 

Hyppighet 

På landsbasis registreres det en stabilisering, etter en økende tendens i hyppighet av 

tuberkulose. Det ble registrert 293 tilfeller i 2016. Dette er i hovedsak:  

- Personer av utenlandsk opprinnelse, med primær smittekilde i hjemlandet (80-90 % 
av tilfellene) 

- Personer av norsk opprinnelse, typisk smittet i ungdommen.  
 
Utvikling på landsbasis:  

 
Tilfeller i vårt distrikt: 
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På Ringerike har vi fire institusjoner med økt risiko for tuberkulose 

 Ringerike Fengsel (160 plasser) 

 Hvalsmoen transittmottak (vekslende størrelse fra 200-850 plasser) 

 Ringerike omsorgssenter for barn (Mindreårige asylsøkere under 15 år, BUFETAT). 

Per dags dato: 5 bofellesskap normert til 6 barn per hus (15. juni 2017). 

 Enhet for enslige mindreårige i Ringerike kommune. Bosatte enslige mindreårige 

asylsøkere).  I dag: 25 barn (15. juni 2017). 

 
Det utføres screeningsundersøkelse av enkelte yrkesgrupper (helsepersonell), innvandrere 

(f.eks. familiegjenforening, arbeidsinnvandring) og forut for noen medisinske behandlinger. 
Screeningen utføres i henhold sentrale retningslinjer; ved IGRA test og røntgen av thorax.  

 

Smittekjeden Tuberkulose        

 

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak / kommentar 

Smittestoff Mykobakterie Reservoar menneske. 
Hvilende bakterie, svært overlevelsesdyktig, den kan 
reaktiveres ved redusert immunforsvar (f.eks. annen sykdom 
eller medisinsk behandling).  
En andel bakterier er multiresistente. Fleste har lunge-
tuberkulose og er smittsomme ved hoste. Lav smittsomhet. 
1/10 av de smittede utvikler sykdom på et tidspunkt i livet. 
Diagnostisering: Blodprøve IGRA test. Røntgen av thorax.  
Behandling er en spesialistoppgave; infeksjonen behandles med 
antibiotika i kombinasjon. Eget observert regime for at sikre 
behandlingen gjennomføres og tolereres (DOT). Langvarig 
behandling over flere måneder, det gis behandling til aktivt 
syke og til asymptomatiske yngre personer. 

Smittekilde Menneske med 
aktiv tuberkulose 

Isolering av syke inntil behandlingen er i gang. 

Mennesker med 
latent tuberkulose 

Er ikke smittefarlige. Det vurderes forebyggende behandling. 
Vurderingen gjøres i spesialisthelsetjenesten. 

Plikt til å la seg 
undersøke 

Innbygger fra høyendemiske områder som skal være i landet i 
over 3 mnd. Alle flyktninger har plikt til å la seg undersøke, 
uansett hjemland. 
Særlige regler for ansatte i helse- og omsorgssektor og i 
oppvekst. 
Løpende endringer – viser til tuberkuloseveilederen  

Utgangsport Munn-ekspektorat Munnbind.  

Smittemåte Dråpe og 
luftsmitte 

Håndhygiene. Generell hygiene og fokus på godt renhold. 

Inngangsport  Smittebeskyttelse til behandlere. Munnbind bæres av friske 
nærkontakter så lenge pasienten er smittsom. 
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Smittemottaker Friske (< 36 år) Vaksinasjon av friske (avskaffes som rutine i Norge 2009). 
Vaksine tilbys til risikogrupper (innbygger og barn av foreldre 
fra høyendemiske områder).  
Vurderes hos ansatte i yrker med høy eksponering som er 
uvaksinerte. Tilbys helsefagstudenter på videregående skole. 
Vaksinasjon er ikke relevant for personer over 36 år. 

 

Ansvar og oppgaveoversikt ved tuberkulose. 

 

Kommuneoverlegen/smittevernlegen har ansvaret for: 

- De medisinskfaglige tiltak i og organiseringen av tuberkulosearbeidet i kommunen. 
- Oversikt over tuberkulosetilfelle i kommunen. 
- I samarbeid med tuberkulosekoordinator og folkehelseinstituttet å vurdere behov og 

omfang, samt ivareta smitteoppsporing ved tuberkulose. Resultat av smitteoppsporing 
sendes tuberkulosekoordinator og folkehelse. 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon ved smittevernansvarlig helsesøster har 

ansvaret for: 

- Helsekontorets tuberkulose oppgaver: Oversikt over aktuelle personer, innkalling, 
diagnostikk, smitteoppsporing, informasjon og vaksinasjon. 

- Mottar melding fra politiet om innbyggere som har plikt til å la seg undersøke for 
tuberkulose. 

- Koordinerer samhandling med spesialisthelsetjenesten og kommunens arbeid for pasienter 
med behandlingskrevende tuberkulose (bl.a. behandlermøter). 

- Smittevernansvarlig helsesøster er fagligansvarlig og bistår kommuneoverlegen. 
Spesialisthelsetjenesten ved medisinsk avdeling Ringerike sykehus og tuberkulosekoordinator ved 

Drammen sykehus har ansvar for: 

- Utredning, diagnose, oppfølging og fastsettelse av behandlingsplaner for den enkelte 
pasient. 

- Oppdatering og opplæring av helsepersonell i primærhelsetjenesten.  
- Melding til kommuneoverlegen ved diagnostiserte tilfeller. 

Fastlegene har ansvar for:  

- Å være oppmerksom på tuberkulose som en diagnostisk mulighet ved undersøkelse av 
pasienter.  

- Bidra i behandlingen av pasienter med tuberkulose i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten  

Hjemmesykepleien har ansvar for: 

- Den praktiske gjennomføring av behandling av tuberkulosepasienter (overvåket behandling 
(DOT)).  

Personalkontoret i kommunen har ansvar for:  

- Etablering av rutiner for helse-, sosial-, omsorgs- og oppvekstsektor som sikrer at: alle 
nytilsatte og tilsatte som i mer enn 3 mnd. i løpet av de siste 3 årene har vært i land med høy 
forekomst av tuberkulose, plikter vise fram gyldig tuberkuloseundersøkelse før arbeidets 
start.  

- At alle tilsatte i kommunen som jobber med økt smitterisiko for tuberkulose tilbys 
vaksinasjon. Kommunen skal dekke utgifter til så vel utredning som vaksinasjon for 
tuberkulose (Forskrift for tuberkulose). 

Politiet har ansvar for: 

- Å gi melding til Kommuneoverlegen om ankomne utlendinger som skal undersøkes. 
- Motta melding når det ikke har vært mulig å gjennomføre screening. 
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- Bistå i situasjoner der pasienter som mottar DOT behandling ikke forsvinner fra 
behandlingen. 

Ringerike Fengsel  
- Helseavdelingen har ansvar for å sikre oppfølging og relevant utredning for tuberkulose blant 

innsatte. 
- Ringerike Fengsel har ansvar for å sikre at ansatte har nødvendig kjennskap til og beskyttelse 

mot tuberkulose 
Ringerike omsorgssenter og bosatte mindreårige asylsøkere 

- Mindreårige asylsøkere undersøkes for tuberkulose innen 2 uker etter ankomst som ledd i 
generell helseundersøkelse. Undersøkelsen gjøres på Smittevernkontoret, helsestasjonen. 

Hvalsmoen transittmottak/asylmottak 
- Helseavdelingen ved Hvalsmoen transittmottak har ansvar for oppfølging og evt. utredning 

av asylsøkere for tuberkulose. Ledende sykepleier bistår i tuberkulose utredning. 
 

Beredskapssituasjoner 
 

Planen beskriver to typer beredskapssituasjoner:  

I. Smitte mellom mennesker 

II. Smitte fra næringsmidler/smitte fra omgivelser og dyr til mennesker 

 

I en situasjon med risiko for eller erklært epidemi og pandemi skal smittevernarbeidet følge samme 

mal som i normalsituasjoner. Dersom antallet av nye tilfelle dobles på en uke, kan smittesituasjonen 

kaldes en epidemi. En epidemi som sprer seg over større deler av verden kaldes en pandemi. 

De samme begreper kan benyttes i andre smitterelaterte beredskapssituasjoner. 

Den kommunale helsetjenesten rår ikke over ekstra ressurser som kan trekkes inne i ekstraordinære 

situasjoner. Det vil være kommunes daglige helse- og omsorgstjeneste, herunder fastleger og 

legevaktstjeneste som ivaretar beredskapssituasjonen, og prioriterer det i forhold til andre oppgaver. 

Smittevernlegen har i samarbeid med smitteverngruppen ansvar for at koordinere innsatsen og 

varsle rådmannen for evt. mobilisering av kriseberedskap i kommunen.  

Smittevernberedskapen skal ses i sammenheng med den generelle medisinske beredskap i 

kommunen og kommunens kriseberedskap. 

En oversikt over ansvarsområder ved beredskapssituasjoner 

Kommuneoverlegen har ansvar for: 

- Overordnede medisinskfaglige beredskap, herunder oversikt over allmennfarlig smittsomme 
sykdommer. 

- Informasjon i og utenfor organisasjonen i samråd med kriseledelse og informasjonsrådgiver, 
inkl. informasjon til medier. 

- Varsling av beredskapsledelse (rådmann og beredskapsleder). 
- Sammenkalle smitteverngruppen, inkl. evt. assisterende personell. 
- Ved smitte fra næringsmidler, dyr eller fugler: Samordne arbeidet med Mattilsynet. 
- Samhandling med fastleger og legevakt. 

 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern og smittevernansvarlig helsesøster 
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- Gi råd og assistere kommuneoverlegen med å sikre utredning og samhandling i 
beredskapsarbeidet innenfor deres fagfelt. 

- Smittevernansvarlig helsesøster har ansvar for vaksinebestilling, gjennomføring av 
smitteoppsporing og vaksinasjon sammen med kommuneoverlegen. Bistå med prøvetagning. 

- Fagansvarlig miljørettet helsevern har ansvar for samhandling med teknisk etat og miljø- og 
arealforvaltningen sammen med kommuneoverlegen. Bistå med prøvetagning. 

Rådmannen leder kriseberedskapsgruppen. Har ansvar for: 

- Ledelse av innsatsen. 
Beredskapsleder har ansvar for:  

- Kommunens generelle beredskapssituasjon, inkl. planverk. 
Andre etater som er relevante: 

- Miljø- og arealforvaltningen   
- Tekniske tjenester 
- Helsesøster og fastleger 

 

I. Smitte mellom mennesker 

Pandemier – bruk av samfunnsberedskap   
Pandemier er store verdensomspennende epidemier. Det mest aktuelle er influensapandemier; 

historiske eksempler er: Spanskesyken (1918), Asiasyken (1958), Hongkongsyken (1969). Nyere 

eksempler er fugleinfluensa og SARS, og InfluensaH1N1 høsten 2009. 

 

Det er utarbeidet en Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa (sist revidert 2016): 

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

beredskapsplan_pandemi.pdf 

I 2009 ble også flere veiledere for utarbeidelse av planverk tilgjengelig. Innsatsen ved pandemi styres 

med retningslinjer fra Helse- og sosialdepartementet ved Helsedirektoratet 

(www.helsedirektoratet.no) og følges med løpende informasjon fra Folkehelseinstituttet 

(www.fhi.no).  

 

WHO skjelner mellom 6 faser i en pandemi: 

Faser Beskrivelse 

Interpandemisk periode 

1 Ingen nye virus Ingen ny influensavirus subtyper er oppdaget hos mennesker. En 

influensavirus subtype som kan forårsake infeksjon hos menneske kan 

være tilstede hos dyr. Lav smitterisiko 

2 Nytt virus hos dyr Nytt virus hos dyr, ingen influensavirus subtyper oppdaget hos 

mennesker. Sirkulere dyrevirus, som kan utgjøre en reell risiko for 

sykdom hos mennesker. 

Pandemisk årvåkenhetsperiode 

3 Smitte til 

mennesker 

Sykdom hos mennesker med ny subtype, men ingen spredning mellom 

mennesker eller sjeldne tilfeller av smitte til nærkontakter. 

4 Begrenset smitte 

mellom 

mennesker 

Små klynger med begrenset spredning mellom mennesker, men 

geografisk begrenset. Kan tyde på at virus ikke er godt tilpasset 

mennesker 
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5 Økende, men ikke 

svært smittsom 

Større klynger av personer med infeksjon, men fortsatt geografisk 

begrenset. Noe som antyder at viruset er i ferd med at tilpasse seg 

mennesker, men fortsatt ikke smitter lett mellom mennesker (betydelig 

pandemi risiko). 

Pandemisk periode 

6 Pandemi Økende og vedvarende smitte i den generelle befolkning. 

 Postpandemi Tilbake til interpandemisk periode. 

 

Ringerike kommunes pandemiplan innarbeides som en del av kommunens smittevernplan. Samtidig 

vises til Plan for helse- og sosialberedskap (Beredskapsplan) for Ringerike kommune. 

 

Pandemisk influensa på Ringerike.  
Gjennomgang av smittekjede illustrerer innsatspunkter:  

   

 

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak? 

Smittestoff Ny influensavirus Få som er immune/delvis immune mot sykdommer, siden 
virus er nytt. Det betyr at mange vil bli syke. 
Ikke alvorlig infeksjon, men moderat til svært smittsomt. 

Smittekilde Syk person  Isolere syke 
Behandling av sykdommen med medisin om mulig 
(redusere smittespredning) 

Utgangsport Munn-nese Munnbind til syke 

Smittemåte Dråpe smitte 
Kontakt, indirekte 
kontakt, luftbåren 

Større avstand til folk 
Hostehygiene 
Håndhygiene 

Inngangsport Munn-nese Munnbind til frisk 

Smittemottaker De som ikke har hatt 
infeksjonen  

Vaksinasjon (da brytes smittekjeden) – det mest effektive 
tiltak. 
Forebyggende medisin til utsatte individer 

 

Utfordringen er stor samfunnsmedisinsk: det må forventes et stort antall syke samtidig.   

Pandemien forventes å vare i 15 uker, med høyeste topp i uke 5-10 (senest i uke 6-7). Det forventes i 

verste fall at oppimot 40 % av befolkningen på landsplan kan bli syke. Det vil ikke være jevnt fordelt, 

verken i regioner eller innenfor de enkelte regioner.    

Anslag: For Ringerike vil 40 % utgjøre ca. 11500 personer. Størsteparten av de syke vil klare seg 

hjemme. En del, anslagsvis 25 % av disse (knapp 3000) vil ha behov for tilsyn, pleie og omsorg fra 

hjemmetjenesten (en del av dem vil ha tjenesten i utgangspunktet). Et anslag for innleggelsesbehov i 
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sykehjem er 5-10 % (600-1200) (en del av dem vil ha tjenesten i utgangspunktet)., og sykehus 2-5 % 

(250 - 600). 

 

Når gjør vi hva?  Ressursmobilisering 

Ved utbrudd av influensa skjerpes basale smittevern rutiner, herunder spesielt håndvask og overflate 

hygiene. Kommunal kriseledelse ved rådmann og beredskapsleder varsles ved nivå 4 om Norge er 

berørt, nivå 5 om Norge ikke er berørt. 

Ved smitteutbrudd i Ringerike kommune styres arbeidet overordnet av kommunal kriseledelse ved 

rådmannen, og det daglige arbeidet av smitteverngruppen, ved kommuneoverlegen. Smittevern 

kontaktene i hver enkel institusjon deltar i en utvidet smitteverngruppe.  

Relevante tiltak retter seg mot sikring av ressurser og mobilisering av personell. 

- Rådmannen og kommunens kriseledelse er overordnet ansvarlig for prioritering av ressurser og 
tjenester i kommunen. 

- Personalavdelingen har et overordnet ansvar for å ha oversikter over tilgjengelig personale, samt 
assistere ved koordinering og evt. omdisponering av kommunens personell, særlig viktig i pleie- 
og omsorgssektor, helsesektor og tekniske tjenester. Det må legges til rette for fleksibel bruk av 
tilgjengelige personellressurser i alle tjenester og på tvers av tjenesteområder. Den enkelte 
avdelingsleder i samarbeid med enhetsleder, er ansvarlig for koordinering og evt. omdisponering 
av personell i henhold til operasjonell pandemiplan for hvert enkelt tjenesteområde. 
Det skal vurderes nyttet alle ekstra ressurser, herunder f.eks.: pensjonert helsepersonell,  

økt stillingsprosent for deltidsansatte 

Omprioritering av oppgaver med nedprioritering av ikke livsviktige oppdrag (renhold i ikke 

smitteaktive rom/kontorbygg, hjemmehjelp, park- og annet vedlikeholdsarbeid o.lign.). 

Koordineres av personalavdelingen i samarbeid med virksomhetsledere. 

Ivaretaking av samfunnskritiske tjenester 

Som en del av tjenestenes risiko- og sårbarhetsanalyser, gjennomgår alle tjenesteområder 

regelmessig egne tjenester og tydeliggjør hvilke oppgaver, som er kritiske å sikre ved høyt 

sykefravær, og hvilke ressurser som er nødvendige for å opprettholde de kritiske funksjoner.  

Utstyr ved pandemi 

Forsyninger av nødvendig utstyr og medisin kan bli kritisk.  Smitteverngruppen med 

smittevernkontakter skal vurdere tiltak for at sikre tilstrekkelig tilgang til kommunens borgere, og gi 

råd om prioritering og evt. rasjonering av kritiske varer (f.eks. tørkepapir, håndsprit, såpe, antivirale 

medisiner, m.v.). 

Vaksinasjon 

Helsekontoret har ansvar for at bestille og motta influensavaksine, både for normalsituasjoner 

(sesong influensa) og ved pandemi. 

Vaksine mottas og lagres i Ringerikskjøkkens kjølerom på Kilemoen. Distribusjon ivaretas derifra med 

bistand fra kommunalt transportteam og med bistand fra frivilligsentralen. 

Massevaksinasjon gjennomføres etter de prioriteringer som legges av nasjonale myndigheter. Det 

vises til nasjonal Pandemiplan.  

For alle som selv kan møte fram, gjennomføres vaksinasjonen på helsestasjon, skoler og barnehager 

(barn og unge) eller hos fastlege. For de som har behov for vaksine i hjemmet eller på institusjon 
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gjennomføres vaksinasjonen av pleie- og omsorgstjenesten (hjemmetjeneste og institusjon). For 

institusjoner med smittevernkontakt, er denne ansvarlig for koordinering og vaksinasjon av ansatte i 

egen tjeneste. Helsekontoret koordinerer vaksinebestilling og har kontinuerlig mottak for 

vaksinasjon.  

 

II. Smitte fra næringsmidler/smitte fra omgivelser og dyr til 

mennesker 

Smitte fra vann 

Legionella – bruk av samfunnsberedskap 
 

På landsbasis diagnostiseres sporadisk enkelte tilfelle av legionella infeksjon, fra 10-40 pr år. Der har 

vært enkelte utbruddsituasjoner med mange smittede. Eksempler: År 2005 i Sarpsborg-Fredriksstad 

området (54 smittede, 10 døde), kilden var en luftskrubber i et luftrenseanlegg ved en 

treforedlingsbedrift.  År 2001 i Stavanger (28 smittede, 7 døde), kilden var et kjøletårn på et hotell. 

Status Ringerike: Det er i 2009 diagnostisert et enkelt tilfelle. Det har ikke vært større utbrudd av 

legionella. 

 

Legionella kan være opphav til: 

 Pontiacfeber, som er en influensalignende mild infeksjon med ofte rask og spontan helbredelse. 

 Legionærsykdom som er en alvorlig lungebetennelse med høy dødelighet. 

De fleste infeksjoner er a-symptomatiske.  

 

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol. 
Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. 
Folkehelseinstituttets Vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte – en veiledning  

Ringerike kommunes nettside: Legionella forebygging 

 

 

 

Smittekjeden for legionella:      

   

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak / kommentar 

Smittestoff Bakteriell sykdom 55 arter. Ikke alle artene er kjent for å gi sykdom hos 
mennesker.  

Optimal vekst temperatur 20-50gr.,  pH>3 - < 10. Gjerne 
med slam/belegg i rør. Stillestående fukt. 

Smittekilde Forurenset vann  Legionellabakterien finnes i vann og er utbredt i naturen.  
Forholdsregler for anlegg med stillestående vann, inkl. 
melderutiner er krav om rengjøring og desinfeksjon av 
anlegg, anbefalinger om temperatur >70 oC i 
varmtvannsberedere, sanering av vannrøyrssystemer 
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(unngå ”blindledninger og blindsoner” i rørsystemer), 
gjennomførte risikoreduserende tiltak på anlegget.  

Utgangsport Anlegg med bakterier. 
(Tempererte vann i 
tekniske installasjoner 
som kan spre aerosoler 
via luft, f.eks. 
dusjanlegg). 

Aerosol smitte.  

Smittemåte Luftsmitte som 
aerosoler. Inkl. 
fjerndråpesmitte 

Høy smittedose 

Inngangsport Innånding   

Smittemottaker Spesielt utsatt er 
personer med redusert 
immunforsvar, inkl. 
lunge- og hjertesyke, 
diabetikere, eldre. 

Behandling med antibiotika. 

 

Ansvar og oppgave oversikt ved legionellasmitte til omgivelsene 

Kommuneoverlegen/smittevernlegen har ansvaret for: 
- De medisinskfaglige tiltak i og organiseringen av legionellaforebyggende arbeid og ved 

utbrudd (smitte). Det praktiske arbeidet er delegert til fagansvarlig for miljørettet helsevern. 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for: 

- Å motta og behandle meldinger om kjøletårn og luftskrubbere, samt ha oversikt over andre 
aerosoldannende anlegg, spesielt dusjanlegg og manuelle bilvaskeanlegg i kommunen. 

- Føre systematiske tilsyn med anlegg og virksomheter som har risikoanlegg (større dusjanlegg 
i idrettsbygg). 

- Å vurdere behov, omfang og ivareta smitteoppsporing ved legionellautbrudd. 
- Sikre samarbeid og koordinering med andre etater i kommunen (Tekniske tjenester, 

Eiendomsforvaltningen, Miljø- og areal forvaltning) ved utbrudd av legionella.  
Smittevernkontoret ved smittevernansvarlig helsesøster har ansvaret for: 

- Assistanse ved utredning av legionellasmitte, herunder spesielt prøvetagning, informasjon og 
utredning med intervju av smittede. 

Spesialisthelsetjenesten ved medisinsk avdeling Ringerike sykehus:  

- Utredning, diagnose, oppfølging og fastsettelse av behandlingsplaner for den enkelte 
pasient. 

- Melding til kommuneoverlegen ved diagnostiserte tilfeller. 
Fastlegene har ansvar for: 

- Å være oppmerksom på legionella som en diagnostisk mulighet, ved undersøkelse av 
pasienter.  

- Behandlingen av legionella utenfor sykehus, for den enkelte pasient. Dette i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten  
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MRSA – og andre multiresistente bakterier 

Håndtering i helse og omsorgstjeneste 
Her omtales hovedsakelig MRSA. Lignende forhold vil ofte være gjeldene for andre multiresistente 

bakterier, som ESBL, VRE og andre. Denne planen kan da vurderes å brukes.   

Ressurssider og bistand til helsepersonell:  

Informasjon om MRSA: https://www.fhi.no/sv/antibiotikaresistens/  
Smittevernveileder: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-
a/stafylokokkinfeksjoner-inkl.-mrsa-i/  
MRSA-veileder: https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/mrsa-
veilederen.pdf  
Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 - 2020: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_
antibiotikaresistens_230615.pdf  

 

Prosedyrer for håndtering av MRSA finnes i https://www.varnett.no/?vn=12.0 

https://www.varnett.no/portal/procedure/7871/12 

MRSA = Meticillin resistente staphylococcus aureus. 
Gule stafylokokker er en vanlig bakterie hos mennesker, den regnes som normalflora (opptil 40 % av 

befolkningen er langvarige bærere). Hos friske personer gir bakterien sjeldent anledning til sykdom. 

Hos individer med svekket immunforsvar kan en infeksjon være alvorlig. MRSA er stafylokokk 

bakterier som ikke lenger er følsomme for en stor gruppe av antibiotika, kan gi anledning til alvorlig 

infeksjonssykdom. MRSA ønskes ikke i helse- og omsorgsinstitusjoner i Norge. Tiltak retter seg derfor 

mot helse- og omsorgsinstitusjoner (sykehjem og sykehus), ikke mot normalbefolkningen (f.eks. ikke 

tiltak i skoler, barnehager, andre arbeidsplasser). 

MRSA bakterien er normalt og hyppig forkommende i de fleste steder i verden; bare i de nordiske 

land og Nederland har man så langt klart å holde forekomsten veldig lav. Det beror på restriktiv 

antibiotikabruk, god hygiene, samt omhyggelig håndtering og oppsporing av enkelt tilfelle. 

 

 

Smittekjeden ved MRSA  

 

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak / kommentar 

Smittestoff Bakterie:  
Stafylococcus aureus 

MRSA er en variant av stafylokokk-familien. Det er en 
vanlig hudbakterie i store deler av verden. I Norge er 
bakterien uønsket i helseinstitusjoner pga. resistens. 

Smittekilde Bærer av bakterie Behandling for bærerskap og infeksjon. Begrense kontakt. 
Isolasjon på institusjon. Sykemelding for ansatte i 
helseinstitusjoner. 

Aktiv infeksjon med 
bakterie 
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Utgangsport Hud, sekret og sår Munnbind, hansker, tildekning av sår. 

Smittemåte Kontakt Håndhygiene. Generell hygiene, særlig berøringsoverflater 

Inngangsport Hud 
Sår, kateter etc 

Smittebeskyttelse til behandlere. 
Grundig håndhygiene. 

Smittemottaker Alle 
risikopersoner 

Grundig hygiene. 

 

Tiltak ved MRSA 

Vi følger: 

 Sentrale føringer for håndtering av MRSA  

 Prosedyrer for smittevern, hygiene og infeksjonskontroll: https://www.varnett.no/?vn=12.0 

Fokus på å forebygge  

God håndhygiene og fokus på renhold på kontaktflater er sentralt for å begrense spredning av alle 

typer smittsomme sykdommer, inkl. multiresistente bakterier. 

Godt overblikk over forekomst gir mulighet for å tilpasse tiltak etter en aktuell situasjon. 

Målrettet bruk av antibiotika er sentralt for å unngå ytterligere resistensutvikling. Ren omsorg 

reduserer risikoen for infeksjoner. Bruk av arbeidsbekledning reduserer risikoen for kontaminering 

mellom miljøer. 

Fokus på å begrense smitte 

Økt fokus på generelle smittevern tiltak, herunder håndhygiene og renhold (se ovenfor) begrenser 

smittespredning. 

Bruk av personlig smittevernutstyr bidrar til å beskytte brukere og personale mot gjensidig 

kontaminering (hansker, smittefrakk, munnbind, mv.). 

Ved sanering for MRSA følges veilederens anbefalinger.  

Alt sengetøy og kroppsnære plagg fra MRSA positive pasienter behandles som smittevask og vaskes 

isolert ved min. 80 grader. 

Screening – når gjør vi det  

Ved mistanke om forekomst av multiresistente bakterier i helse- og omsorgstjenesten, avgjøres av 

enhetsleder etter melding fra avdelingsleder. Beslutningen tas i samråd med kommunalsjef og 

kommuneoverlege når det er relevant å sette i verk screening av ansatte og brukere for 

multiresistente bakterier (i dag typisk MRSA). Smittevernkontakten i hver institusjon bistår leder i 

oversiktsarbeid og med kompetanse. 

Ansatte screenes når de møter på jobb, optimalt på en fridag. Det screenes etter arbeidsdagens start 

(grunnet øket risiko for positiv test uten varig bærerskap). 

Tilsynslege og fastlege er ansvarlig for MRSA -undersøkelse og evt. sanering for pasienter.  

Bedriftshelsetjenesten er ansvarlig for undersøkelse av ansatte. Screeningen gjennomføres 

koordinert og uten unødig opphold. 

Generelt vil screening bare være relevant ved mer enn et tilfelle i samme enhet eller med samme 

bakteriestamme i kommunen. Målet er å begrense smitte og om mulig identifisere smittekilde. 
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Et enkelt tilfelle blant brukere/beboere i en institusjon eller en hjemmetjeneste håndteres som et 

enkelt tilfelle. Det gjøres ikke supplerende utredning, unntatt i institusjon. Her testes det personale 

som har vært i berøring med pasienten. 

Ved flere tilfeller av MRSA blant brukere/beboere: I hjemmetjenesten testes personalgruppen, som 

har vært i berøring med brukere. I Institusjon testes alt personell i pleie, i tillegg til alle beboere i 

relevant avdeling.  

Vi tilstreber at MRSA -pasienter i videst mulig omfang får tilrettelagt tilbud i pleie- og 

omsorgstjenesten, slik smittebelastningen i institusjoner blir minst mulig. Beboere og pasienter som 

er positive for MRSA, kan ferdes fritt utenfor institusjon. Eventuelle sår tildekkes, grundig 

håndhygiene er viktig. 

 

Ved isolert MRSA positivitet blant personale i helse- og omsorgstjeneste vurderes det i samråd med 

kommuneoverlege om det bør iverksettes en utredning med henblikk på å identifisere evt. 

smittekilde. Veiledende er:  

 En enkel positiv arbeidstaker: Behandles som et enkelt tilfelle. 

 Flere positive blant personalet: I hjemmetjenesten testes hele personalgruppen.  I 

institusjonshelsetjenesten testes personalgruppen og alle beboere i avdelingen. Om 

personalet har vært i alle avdelinger: Hele institusjonen. 

Personale som testes kan fortsette i jobb i samme enhet, men bør ikke jobbe i andre enheter. 

Personale som er kroniske MRSA bærere, vil kunne være i jobb i helse- og omsorgstjenesten, evt. 

etter omplassering eller etter individuell vurdering.  

Personale som er gravide, har kroniske sykdommer med hyppige sykehuskontakter, planlagte 

innleggelser eller har eksemsykdommer på eksponert hud bør ikke håndtere pasienter med verifisert 

MRSA 

 

Screening av personale – uavhengig av utbrudd 

Det tas MRSA -prøve og avventes svar fra medarbeidere som har vært (innlagt eller medarbeider) på 

sykehus eller sykehjem (helse- og omsorgsinstitusjon) i utlandet (unntatt Norden, Nederland) eller 

som har hatt lengre opphold eller opphold med økt eksponering i utland med høy forekomst av 

MRSA. 

 

Melderutiner 

Behandlende lege skal melde alle MRSA -tilfeller i MSIS med melding til kommuneoverlegen.  

Kommuneoverlegen er ansvarlig for å gi melding til Ringerike sykehus, Vestre Viken ved fagansvarlig 

medisin ved utbrett forekomst av MRSA kommunehelsetjenesten. 
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Vedlegg 1: Aksjonskort for håndtering av allmenn farlig smittsom 

sykdom i Ringerike kommune. 
 

 

  

Allmennfarlig smittsom sykdom oppdaget 

og behandlet av:  

Allmennlege – Spesialisthelsetjenesten 

Legevaktslege - Andre 

Melding til smittevernlege/vara 

Kommuneoverlege 

Smittevernlege vurderer: 

Ved høy alvorlighetsgrad 

følges samme akse som 

ved alvorlig utbrudd for 

vurdering av tiltak og 

innsatsnivå. 

. 

Smittevernlege kaller inn 

smitteverngruppe og 

orienterer rådmann, 

innkalling av 

beredskapsgruppen. 

Smittevernlege er medisinsk 

faglig ansvarlig 

Mindre 

alvorlig, enkelt 

tilfelle 

Alvorlig utbrudd/ 

mange affiserte 

Smittevernlege 

ansvarlig for: 

Orientering av 

Fylkeslege 

Folkehelseinstituttet 

Involvering av 

fagansvarlig 

miljørettet helsevern 

Andre samarbeids- 

partnere (Mattilsyn) 

 

Beredskapsgruppen 

er ansvarlig for: 

Orientering til 

publikum og medier 

Utnevne  

pressekontakt 

Smitteverngruppen 

ansvarlig for: 

*Kartlegging 

*Avgrensning og 

forebygging 

*Evaluering 

* Informasjon til 

andre leger og 

legevakt 

 

Behandlende  

spesiallege/fastlege 

er ansvarlig for 

kurative tiltak. 
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Vedlegg 2: Aktør og Ressurs oversikt  

Mannskap 

Kommuneoverlege Medisinsk faglig ansvarlig 

Akutt medisinsk beredskap 

 

Karin Møller 958 99 205 

 

Vara for kommuneoverlege Øyvind Kjelsvik 974 36 526 

Fagansvarlig 

smittevern 

Helsesøster 

Utredning, prøvetagning og tiltak ved 

utbrudd smittsomme sykdommer 

Kristin Andresen 970 88 760 

Cathrine Sivertsen 408 04 219 

Anette P. Meyer 970 69 233 

Helsestasjon i Sentrum  32 11 75 75 

Supplerende bistand fra øvrige 

helsesøstre 

Belinda Gjerløw 970 78 166 

Fagansvarlig 

miljørettet 

helsevern 

Utredning, prøvetagning og tiltak ved 

miljøutbrudd 

Unni Suther 905 62 030 

Tekniske tjenester, kommunalsjef Gunn Edvardsen 934 07 021 

Kommunalsjef Helse 

og omsorg 

Administrativ ansvarlig Christine Myhre 

Bråthen 

478 50 586 

Beredskapsansvarlig  Ansvarlig for beredskap i Ringerike 

kommune 

Sveinung Homme 909 99 923 

Rådmann Overordnet administrativ ansvarlig 

Leder for kommunens kriseledelse 

Tore Isaksen 415 05 013 

Informasjons-

ansvarlig 

Ringerike kommune Mats Øyeren 922 92 393 

Evi Mathilassi Lien 916 26219 

Legevakten Øyeblikkelig helsehjelp 

Legevaktsleger og personell 

Kine Eriksen 908 05 512 

Vara virksomhetsleder Vigdis Jægersborg 92243610 

 

Legevaktsoverlege Anne Lille Høeg 

Hodnesdal 

934 56 567 

Vakttelefon  3211 1111 

116 117 

Fastleger i Ringerike Bistand i akutte situasjoner 

Kommuneoverlege kontaktperson 

Karin Møller 

 

958 99 205 

Bedriftshelse-

tjenesten 

Oppfølging kommunale ansatte Magnus Nilholm 916 76 325 
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Materiell 

 

Bolig/institusjon Tildelingskontoret  

(institusjonsoversikt og bolig) 

  

Kommunalsjef Christine M. Bråthen 95161650 

 

Basale behov Kriseteam  

Rekvireringsrett til bespisning, 

transport, bekledning og 

innkvartering til mindre grupper 

 468 45 726 

Leder Kriseteam Audun Løvstad 452 52 924 

Ekstern bistand  

 

Fylke Fylkesmannen i Buskerud www.fmbu.no 3226 6600 

 Fylkeslegen   

Nasjonale Folkehelseinstituttet allment www.fhi.no 

 

2107 7000 

Folkehelseinstituttet, avd. for 

smittsomme sykdommer   

2107 6643 

Helsedirektoratet www.helsedirektoratet

.no 

810 20 030 

Mattilsynet Ringerike www.mattilsynet.no 

 

936 31 915 

3211 5600 

Astri Ham 905 01 858 

Ringerike sykehus Beredskapsansvarlig May Janne Botha 

Pedersen 

984 16 639 

Sentralbord  03525 

Infeksjonsmedisiner Lars Thoresen 

Hygiene sykepleier Randi Bratland 

Tuberkulosekoordinator Vestre 

Viken 

Hege Bjelkøy 

Nordre Buskerud 

politidistrikt 

Hønefoss  3210 3210 

Politimester    

Tolketjeneste Språksenteret  2219 8217 

776 07 750 
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Vedlegg 3:  

Smittevernansvarlig helsesøster.  Smittevern og Vaksinasjonskontor 

   

Smittevernansvarlig Kristin Andresen   Mobil 970 88 760 

   Cathrine Sivertsen   Mobil 408 04 219 

   Anette Prøsch Meier   Mobil 970 69 233 

Vaksine-smittevernkontoret tlf.     408 04 250 /32 11 75 75 

 

Lokalitet:   Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksine, Storgaten. 

Medisinsk faglig ansvarlig: Kommuneoverlege 

Administrativ leder:  Kommunalsjef for barn og unge 

Stillingsbeskrivelse smittevernansvarlig helsesøster 

Fagkompetanse for helsesøster: Helsesøster med kompetanse innenfor vaksinasjon, 

smittevern generelt og tuberkulose, samt migrasjonshelse. 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksine har i dag følgende bemanning 

(15.06.2017): 

 Smittevern og vaksine: 

 100 % stilling som helsesøster med ansvar for smittevern (i dag delt på 3 ansatte) 

 Migrasjonshelse 

 30 % helsesøster i integrasjonsarbeid 

 50 % allmennlege 

 100 % psykiatrisk sykepleier 

 100 % helsesekretær 

 

Formål smittevern og vaksinasjonskontor: 

Bistå kommuneoverlegen med:  

o Forebyggende smittevernarbeid – informasjon, vaksinasjon, oversiktsarbeid. 

o Utredning og oppfølging av enkeltsaker. 

o Bistå enheter og virksomheter i Ringerike kommune i smittevernarbeidet. 

o Ansvar for influensavaksinasjon i Ringerike kommune. 

o Bistå avdelinger i kommunen med råd i arbeidet med smittevern og 

infeksjonskontroll, samt yrkesrelatert vaksinasjon. 

 

Oversikt over smittevernarbeidet: 

Smittevernansvarlig helsesøster sikrer at:  

o Det årlig utarbeides en oversikt over den registrerte forekomsten av smittsomme 

sykdommer i Ringerike kommune (MSIS meldinger, samt rapportering fra 

kommunens institusjoner) og vaksinasjonsdekningen. 

o Planen danner grunnlag for planlegging av arbeidet videre. 
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Oppgaver for smittevern og vaksinekontor  -  Oversikt 

Vaksinasjon Barnevaksinasjonsprogram. Råd og veiledning til helsesøstre 

Vaksinasjon av risikogrupper, f.eks. narkomane, MSM, noen yrkesgrupper, 

elever i VGS, enkelt pasienter, m.fl.  

Reisevaksine 

Influensavaksinasjon av ansatte, samt tilbud til befolkningen  

HPV vaksine til målgruppe 

Tuberkulose Utredning for tuberkulose, koordinering av tuberkulose arbeidet. 

Overvåking Samle og registrere:  

 Infeksjons- og antibiotika rapportering fra tjenestene, rapportering ved 

smittevernkontakter. 

 MSIS meldinger til Ringerike 

Sammen med kommuneoverlegen å utarbeide en årlig rapport. 

Informasjons- 

arbeid 

Befolkningsinformasjon via ulike media (lokalavis, Intra- og internett 

(facebook)) om vaksinasjon, smittevern, hygiene mv.  

Målrettet informasjon til enkelt grupper, individer og organisasjoner 

Enkeltsaker Bistå kommuneoverlegen i utredning og tiltak. 

Eks.: Meningitt, legionella, infeksjonsutbrudd i lokalsamfunnet (barnehager, 

hotell m.v.) 

Håndhygiene Arrangere en håndhygienekampanje en ganger årlig for alle ansatte og 

institusjoner i Ringerike kommune 

Nasjonale 

prosjekter 

Delta i prosjekter på FHI og være pådriver for utviklingsarbeid innenfor 

smittevern og vaksine. 

Kompetanse Er kommunens spisskompetanse innen praktisk smittevern og 

vaksinasjonsarbeid. 

Deltakelse på nasjonale smittevern og vaksinedager arrangert av 

folkehelseinstituttet (2*2 dager) for å sikre oppdatering. 

Fortløpende egen innsats (litteratur). 

 

  



Smittevernplan Ringerike kommune 
 

 Side 39 
 

Vedlegg 4: Utdypende om forebygging: 
 

Folkehelse – strukturelle forhold. Samfunnets infrastruktur 
 

Drikkevann Den enkelte vannverkseier (private og 
kommunale vannverk) har driftsansvar og 
beredskapsansvar for alle vannkilder og 
vannforsyningssystem. 
 
Drikkevannskilder som skal produsere mer enn 
10 m2, institusjoner, barnehager, skoler o.l. er 
plangodkjenningspliktig.  
Mattilsynet har godkjennings- og tilsynsansvar. 
 
Prøvetaking ivaretas av vannverkseier. I private 
hjem ivaretas prøvetaking av eier eller beboer, 
evt. med assistanse fra smittevernansvarlig 
helsesøster eller fagansvarlig miljørettet 
helsevern 
 
Miljø – og arealforvaltningen skal sikre at alle 
som får byggetillatelse får tilstrekkelig og 
betryggende vannforsyning, kloakk og avløp. 
 

Mattilsynet 
 
Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlegen) 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniske tjenester 

Forskrift om 
vannforsyning og 
drikkevann 2001 
(drikkevannsforskrifte
n) 
 
 
Forskrift om 
miljørettet helsevern  
Forskrift om 
miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 
mv.  
 
 
 
 
 
Plan og 
byggingsloven 

Næringsmiddel Ved mistanke om vann eller næringsmiddel-
båren sykdom skal behandlende lege sikre at 
nødvendige prøver tas av pasienten. 
 
Næringsmiddelvirksomheter er Mattilsynets 
tilsynsområde. Mattilsynet fortar prøvetaking i 
virksomhetene ved mistanke om utbrudd. 
 
I private hjem ivaretas prøvetaking av 
smittevernansvarlig helsesøster eller 
smittevernkontakten (i samråd med 
kommuneoverlegen og miljørettet helsevern). 

Mattilsynet og 
kommuneoverlegen 

Lov om 
matproduksjon og 
mattrygghet av 2003. 
 
 

Hygiene i offentlige 

tilgjengelige bygg og 

institusjoner, bad, 

turist-virksomheter, 

restaurant etc. 

Større matserverings- og produksjonssteder 
skal godkjennes av Mattilsynet. 
Mattilsynet fører tilsyn. 
 
Tillatelse til overnattingsvirksomhet gis av 
formannskapet med forhåndsuttalelse fra 
Mattilsynet (kjøkken og vann) og fra miljørettet 
helsevern/kommuneoverlegen for hygieniske 
forhold i virksomheten. 
 
Miljørettet helsevern har delegert myndighet 
og kompetanse innen vurdering av hygieniske 
forhold i offentlige bygg og turistvirksomheter, 
og kan føre tilsyn og gi råd eller pålegg om 
retting 
 

Mattilsyn 
 
 
Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlegen) 
 
 

Matloven 
 
Lov om 
folkehelsearbeid 
(Folkehelseloven) 
  
Forskrift om 
miljørettet helsevern  
 
Forskrift om 
badeanlegg, basseng, 
badstue mv.1996 
 
Forskrift om 
hygienekrav for 
frisør-, hudpleie-, 
tatoverings- og 
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Badeanlegg og tatoveringsvirksomhet skal 
godkjennes. 
 
Skoler og barnehager skal godkjennes. Skoler 
og barnehager er områder med økt 
smittebelastning og der fokus på hygiene må 
være høyt. Det tilstrebes at alle institusjoner i 
oppvekstområdet utarbeider egne 
infeksjonskontrollprogrammer. 
 
Asylmottak, barnehager, skoler, 
forsamlingslokaler, virksomheter med utslipp til 
omgivelsene og virksomheter med kjøletårn 
skal meldes til miljørettet helsevern ved 
oppstart av ny eller endringer i eksisterende 
virksomhet. 
 
 

hulltakingsvirksomhet 
1998. 
 
Forskrift om 
miljørettet helsevern i 
skoler og barnehager 
1995. 
 
Vannrapport 123 
Forebygging av 
legionellasmitte - 
en veiledning 
4. utgave 
Folkehelseinstituttet 
2015 
 
 

Helse- og 

omsorgsinstitusjoner 

Det bør rettes spesiell fokus på hygiene og 
smitteverntiltak i helse – og omsorgs-
institusjoner med heldøgns pleie og omsorg.  
Dette pga. beboernes generelt svekkede 
helsetilstand og samtidig tette boforhold med 
felles pleiere.  Det skal utarbeides 
infeksjonskontrollprogram for hver enkelt 
institusjon. 

Helse – og 
omsorgsledere 

Forskrift om 
smittevern i 
helseinstitusjoner 
(infeksjonskontroll 
program) 
 
 
MRSA veileder 

Avfall, slam og 

vannrensing 

Komposteringsanlegg 
 
Avfallsplasser 
Håndtering og destruksjon av spesialavfall 
 
 
  
 
Slamlaguner 
 
 
Renseanlegg for rensning av kloakk. Kommunen 
har egen hovedplan for avløp. 
  
Bruk av slam som jordforbedringsmiddel i 
landbruket 
 
Gjødselbinger  
 

Hadeland/Ringerike 
avfallsselskap as 
 
Tilsyn ved 
miljøvernmedarbeider  
 
(Kommuneoverlegen, 
miljørettet helsevern) 
 
Tekniske tjenester, 
miljøvernmedarbeider 
 
Bl.a. Monserud 
renseanlegg 
 
Landbruk og 
miljørettet helsevern 
 
Landbruk og 
miljørettet helsevern 

Forurensingsloven 
Forurensningsforskrif
ten  
 
Kommunal 
renovasjonsforskrift 
(1994) 
 
Forskrift om 
miljørettet helsevern  
 
 
 
 
 
Forskrift om 
gjødselvarer mv. av 
organisk opphav 
2003 
 

Skadedyr  

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk etat: Bekjempelse av de fleste typer 
skadedyr i kommunale bygg og anlegg, kontakt 
med skadedyrsfirma, herunder: Rotter (kloakk).  
Viltnemda: Grevling, rev, andre ”ville” dyr i 
bymessig bebyggelse. 
Mattilsynet: Skadedyr i næringsmiddelindustri 
Dyrevern: Katte- hunder 
 

Teknisk etat  
Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlege) 
 
Mattilsynet og 
kommuneoverlegen 
 
 

www.fhi.no 
Egen portal for 
skadedyr 
 
Forskrift om 
skadedyrs 
bekjempelse (2003) 
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Mulig smitte fra dyr Det er meldeplikt fra behandlende lege til 
smittevernlege og Mattilsynet ved mistanke 
eller bekreftede tilfelle av smitte fra dyr til 
mennesker, f.eks. ornitose (smitte fra fugler), 
ringorm (smitte fra hund, katt, gnagere, hest, 
storfe), miltbrann (husdyr og sporer). 
Det er nominativ meldeplikt fra behandlende 
lege ved diagnostisert tularemi (smitte fra harer 
og gnagere). 
 
Politiet kan kreve vaksinasjonsattest fra turister 
med medbrakte kjæledyr. 
 

Aerosol-spredere: 

Bl.a.: 

Luftskrubbere, 

kjøletårn, 

luftfukteanlegg, 

basseng, dusjanlegg, 

vaskehaller  

 

 

Hindre spredning av legionella via aerosol. 
Sentralt står: Rensning, vedlikehold og korrekt 
temperatur i anlegg.  
Ansvarlig for informasjon og utredning er 
kommuneoverlegen. Ved utbrudd av enkelt 
tilfelle skal de meldes til kommuneoverlegen  
 
Utredning: 
- I private hjem: Prøvetaking ved 
smitteansvarlig helsesøster. 
-I det offentlige rom: Teknisk etat etter 
rådgiving fra smitteverngruppen. 
Det er meldeplikt ved oppstart til 
kommuneoverlegen for virksomheter med 
aerosol givende produksjon. 

Kommuneoverlegen 
Miljørettet helsevern 

Forskrift om 
miljørettet helsevern, 
kap.3 
 
Legionella-
bestemmelsene:  
Forskrift om 
miljørettet helsevern, 
kap 3a.  
 
Vannrapport 123 
Forebygging av 
legionellasmitte - 
en veiledning 
4. utgave 
Folkehelseinstituttet 
2015. 
 

Overskrift Beskrivelse Ansvarlig Lov/register 

Individ rettettiltak 

Vaksinasjon Barnevaksinasjonsprogrammet er et svært 
viktig smitteforebyggende tiltak. 
Dessuten: 
Reisevaksiner 
Vaksine av risikogrupper: 

- Influensa (eldre og kronisk syke)  
- Pneumokokkvaksine 
- Narkomane: Hepatitt A/B. 
- Innvandrer og barn av smitteførende 

mødre: Hepatitt B 
 

Helsesøster 
 
Vaksinekontor 
 
Fastlege 
Fastlege og tilsynslege 
ved institusjoner 
 

SYSVAC-Forskriften 
(2003) 
 
 
Anbefalinger og 
retningslinjer: FHI. 
 

Antibiotika resistens Korrekt bruk av antibiotika som et tiltak for at 
unngå utvikling av antibiotika resistens.  
 
Forhåndsundersøkelse for MRSA og andre 
multiresistente bakterier hos risikogrupper  
 

Behandlende lege 
 
 
Arbeidsgiver 
 
 
Institusjonsleder 

Anbefalinger og 
retningslinjer: FHI. 
 
Forskrift om 
forhåndsundersøkelse 
av arbeidstakere i 
helsevesenet (1996) 
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God hygiene og infeksjonsforebyggende tiltak i 
alle kommunale institusjoner og boliger 

Boenhetsleder  
Forskrift om 
smittevern i helse og 
omsorgsinstitusjoner 
 
MRSA veileder 
 

Håndhygiene Høyt fokus på korrekt håndhygiene i alle 
tjenester spesielt: 

- i alle tjenester helse og omsorg 
- i oppvekst (spesielt barnehager) 
- administrative yrker 

1 årlige kampanjer for håndhygiene.  
Tema i nyhetsbrev fra miljørettet helsevern. 

 
Handsprit brukes ved ikke synlig skitne hender, 
alternativ er håndvask med vann og såpe, 
engangs håndtørk. Håndsprit er lett tilgjengelig 
i alle virksomheter i kommunen. 
 

Alle Veileder for 
håndhygiene 

Stikkuhell,  

kanyler og sprøyter 

Kan være smittebærer av mange sykdommer, 
herunder blodbårne sykdommer (hepatitt B-C 
og HIV). 
Ringerike kommune har klargjorte mapper til 
bruk ved stikkskade. De finnes hos 
enhetsledere. Prøvetagning foregår hos 
fastlege eller på sykehusets laboratorium, 
profylaktisk og oppfølgende vaksinering hos 
bedriftshelsetjenesten. Nærmeste leder har 
ansvar for å sikre oppfølging av arbeidstaker. 

Personalavdelingen 
Ringerike kommune 
 
Pleie og 
omsorgstjenesten 
 
Bedriftshelsetjenesten 
Stamina 
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Vedlegg 5: ROS analyse - Smittevern 
 

ROS analysen skal bidra til å skape et realistisk bilde av hvilke utfordringer som forventes i 

samfunnet, så vel nasjonalt som lokalt. Den skal bidra til at vi kan være best mulig forberedt på 

scenarier i vårt lokalsamfunn. 

Sannsynlighet er et statistisk begrep basert på historiske og erfaringsmessige forhold. Det betyr at 

sjeldne utfordringer i praksis kan skje i morgen. 

 

Det er kjent at fokus på generell smitteverntiltak, spesielt håndhygiene, reduserer risikoen for 

utbredelse av og dermed alvorlige utbrudd av langt hovedparten av alle alvorlige smittsomme 

sykdommer.  

 

Konsekvens/ 

sandsynlighet 

Personskade 

Få-små Alvorlig/mulig død < 10 døde 

< 20 alv. 

syke/skadde 

<20 døde 

< 40 alv. 

syke/skadde 

>20 døde 

>40 alv. 

Syke/skadde 

Liten 

Ufarlig 

En vis fare Farlig Kritisk Omfattende 

Katastrofe 

Høy 

(en gang i 

året/oftere) 

 Årlig influensa 

Enkelttilfelle av 

alvorlig allmenn 

farlig, smittsom 

sykdom  

Vaksinasjonsdekning 

Antibiotika 

resistens 

  

Moderat 

(hver 1-10 år) 

 MRSA utbrudd i 

helseinstitusjon 

 

Noro-virus utbrudd i 

helseinstitusjon, 

hotell eller andre 

institusjoner 

Større utbrudd 

av alvorlig 

smittsom 

sykdom 

 

Tuberkulose 

utbrudd 

 

Mindre 

(10.-50.år) 

 Smitte fra skadedyr 

(fx. rotter, duer)  

Utslipp fra 

virksomheter 

og dusjanlegg 

(legionella) 

 

 Terrorhandlinger 

Pandemi 

 

 

Lite 

(>50.år) 

    

 

Større 

naturkatastrofer 

Biologisk krigføring/ 

terror 

Svikt i vann og kloakk 
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