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Følgende saker tas til orientering: 
 
A Notat fra Kirsten Orebråten – svar på spørsmål stilt i HOV`s møte 06.05.2014 
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C Notat fra rådmannen, datert 18.08.2014 vedr. Situasjonen ved Hvalsmoen 
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SMITTEVERNPLAN 2014 - 2018  
 
Arkivsaksnr.: 14/2156  Arkiv: G01 &00  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/14 Eldrerådet 08.09.2014 
19/14 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 09.09.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Smittevern planen 2014-18 vedtas og integreres som en del i kommunens overordnede 
Beredskapsplan og i Plan for helse og sosial beredskap for Ringerike Kommune 
 
Sammendrag 
Arbeidet med smittevern har som målsetting å sikre befolkningens vern mot smittsomme 
sykdommer ved forebygging, diagnostikk og behandling, samt å motvirke spredning i og 
utenfor kommunen (Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1). 

Kommunestyret er overordnet ansvarlig.  

Kommuneoverlegen/smittevernoverlegen har delegert myndighet fra rådmannen, samt 
gjennom Lov om Folkehelse § 27 b i hastesaker. 

Smittevernplanen er en del av kommunens helse- og sosiale beredskapsplan.  

Ansvarlig for smittevernplanen, utarbeidelse og revisjon er smittevernlege i Ringerike 
Kommune, v. kommuneoverlege Karin Møller. 

Planen justeres årlig og revideres hvert 4 år. Aktuelle plan er en revisjon av 
Smittevernplanen datert 2009.  

Planen er omfattende revidert, og oppbygget etter samme mal som Plan for Helse og sosial 
beredskap.  

Sentrale smittevernutfordringer i Ringerike kommune omhandler alminnelige infeksjoner i 
helseinstitusjoner, barnehager og skoler.  I tillegg mer spesielle utfordringer knyttet til 
særlig asylmottak og transittmottak, antibiotika-resistente (motstandsdyktige) bakterier 
(bl.a. MRSA (meticillin resistente stafylokokker er bakterier som er motstandsdyktige 
overfor flere antibiotika)), samt utredning og behandling for tuberkulose.  

I planen beskrives smittevern og vaksinekontoret. Det er i forrige planperiode etablert med 
ansvarlig helsesøster. Det er kommunens operative enhet i smittevernarbeidet, og 
publikums kontaktsted ved ønske om og behov for vaksiner (reisevaksinasjon, oppfrisking 
av basisvaksiner, forebyggende ved utbrudd av sykdom (fx. influensa, 
hjernehinnebetennelse/meningit)).  
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  Sak 19/14 s. 2 
 

Rådmannens vurdering 
Smittevernplanen 2014 representerer en relevant oppdatering av kommunens arbeid med 
vern mot smittsomme sykdommer. 
Planen er gjeldende for 4 år, og vil løpende bli oppdatert.  Det vil bli foretatt justering i det 
om fang det er nødvendig, når kommunens overordnede Beredskapsplan er ferdigstilt. 
Planen anbefales tatt til orientering og vedtatt i sin nåværende form. 
 
 
 
Vedlegg 
 
Smittevernplan 2014-2018 
 
 
 Ringerike kommune, 04.07.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Karin Møller 
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Smittevernplan  

 

Ansvarlig for plan Smittevernansvarlig i Ringerike kommune, Kommuneoverlegen 

Arbeidsgruppe Kommuneoverlege Karin Møller, Fagansvarlig smittevern Kristin Andresen; 

Fagansvarlig Miljørettet Helsevern Unni Suther 

Godkjenning Kommunestyret  

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

kommune fra 2009. Planen revideres når kommunens overordnede beredskapsplan 

er revideres  

Årlig oppdatering.  

Gjennomgang med korreksjon etter øvelser og hendelser 

 

 

Plassering i hierarkiet  

 

 

 
 

 

 

 

  

Overordnet 

beredskapsplaner 

Virksomhetenes 

beredskapsplaner 

Tema planer.  Fx. smittevernplan; plan for stråling;  
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Innhold 
Smittevernplan ........................................................................................................................................ 1 
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Vedlegg 2:  Aktør og Ressurs oversikt .................................................................................................. 27 

Vedlegg 3: Smittevernansvarlig Helsesøster ......................................................................................... 29 
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Når er planen for smittevern relevant. 
 

Smittevernarbeidet har som målsetting å sikre befolkningen vern mot smittsomme sykdommer ved 

forebygging, diagnostikk og behandling, samt å motvirke spredning i og utenfor kommunen (Lov om 

vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 ). 

Planen skal legge til rette for at vi i arbeidet mot smittsomme sykdommer, velger å gjøre de rette 

tingene på rett måte og til rett tid. Den er gjeldende i hverdagens utfordringer og i ekstra ordinære 

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 i sådanne situasjoner skal 

samvirke med andre etater (samvirke prinsippet).  

Smittevern planen 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 

 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
 
Andre lovverk  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven) 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell oven) 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) 
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 
 

Forskrift - utdrag 
Forskrift om miljrettet helsevern, kap. 3a. Krav om å hindre spredning av legionella via 
aerosol 
Forskrift om tuberkulose kontroll. 
 
Veiledere - utdrag 
Smittevern 7: veileder for tuberkulose 
Smittevern 8: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS anlegg 
Smittevern 11: Veileder for håndhygiene 
Smittevern 15: Retleier for forskrift om smittevern i helsetenesta 
Smittevern 16: MRSA veilederen 
Smittevern 17: uttbrudshåndboken 
Smittevern 18: smittevernhåndboken 
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Ansvar og Organisering av Smittevern arbeidet i Ringerike Kommune 
 

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

Ansvar Hvem Hva Lovgivning 

Lokalt Politisk Kommunestyret Overordnet, delegerer til 

hovedkomiteen 

Lov om vern mot 

smittsomme sykdommer 

(smittevernloven)  

Lov om kommunale helse og 

omsorgstjenester i kommune 

Lov om folkehelsearbeid i 

kommunene 

 

Lov om helsemessig og sosial 

beredskap 

Hovedkomiteen for 

helse, omsorg og 

velferd 

Ivaretar det politiske ansvaret 

Lokal 

Administrativt 

Kommuneoverlegen Hovedansvar for arbeidet med 

smittevern, betegnes 

smittevernlege 

Smittevernansvarlig 

helsesøster 

Gjennomføring av 

smitteoppfølging, vaksine, 

reisevaksine og tuberkulose 

oppfølging/utredning 

 

Kommuneoverlegen er organisert i Rådmannens stab. Kommuneoverlegen har det medisinsk faglige 

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. 

Kommunalsjef for helse og omsorg organiserer all personell innen helse og omsorg, delt i 4 

virksomheter: Helse og Velferd, Institusjoner, Hjemmebaserte tjenester og Tjenester for 

funksjonshemmede. Helsesøstertjenesten er organisert i Helse og Velferd. 

Definisjoner 
 

Relevant nettsted: www.kith.no 

Begrep Definisjon Kommentar 

Smittsom sykdom En sykdom eller smittebærer tilstand, 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,  

Forskrift om allmenn farlige 

smittsomme sykdommer 
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Dokumentasjon 
 

Det føres logg for ledere, og alle operative enheter og team innsats. Ansvarlig for dette er hver enkelt 

leder og de aktuelle team og enhetsleder.  En logg vil ofte inneholde personfølsomme data og er 

unntatt offentlighet. Den føres i sikret system. 

Kjennetegn for Ringerike kommune 
 

Ringerike Kommune er en industri, land og skogsbruks kommune. Det bor i alt ca. 29531 (okt.2013) 

innbyggere i kommunen. Hønefoss er regionens største by. Det er ikke særlige smittevern 

utfordringer knyttet til turistnæringen, utover stor gjennomfartstrafikk. Ingen havner eller flyplasser. 

Ringerike Kommune er vertskommune for Ringerike Fengsel (160 plasser), Hvalsmoen Asylmottak 

(450 plasser) og Ringerike Omsorgssenter/mottak av mindreårige asylsøkere (30 plasser). I tillegg er 

Ringerike kommune vertskommune for utdanningsinstitusjoner: Arbeidsinstituttet, Hønefoss- og 

Ringerike videregående skole, Høgskolen i Buskerud (HIBU) og Ringerike Folkehøgskole, og for 

Ringerike sykehus. Knyttet til næringen i landbruk og håndverk forekommer noen 

arbeidsinnvandring, de fleste kommer fra tidligere østblokk lander (Polen, Baltiske land). Ringerike 

kommunes egne vannverk betjener største delen av befolkningen, med vann fra grunnvannsboring. 

Vannet er generelt av god hygienisk kvalitet. Helse – og omsorgssektoren, samt tekniske tjenester 

generelt vurderes velfungerende.  

 

  

 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. 

 

 

 

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 sådan 

situasjon. 

Smittevernlege Den lege, som i kommunal tilsetting er tillagt ansvaret 

for smittevernarbeidet i kommunen. 

Kommunehelsetjenesteloven 

§7-2 
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Smitteverndata 

Nettsted: www.fhi.no, inkl. Sysvac. 

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

(http://www.fhi.no/helseregistre/msis/statistikk).  

Vaksinasjonsdekning for barnevaksinasjoner: 94 % blant 2-6 åringer, 93 % blant 16 åringer. Sysvac 

utgir årlig en statistikk som viser vaksinasjonsdekningen i kommuner, fylker og på landsbasis  

Forekomst av ulike infeksjonssykdommer avviker generelt ikke fra landsgjennomsnitt.  

Nylige hendelser/erfaringer 

I 2012 hadde vi et større utbrudd av E coli utløst (turist diare) matinfeksjon ved et av kommunens 

hoteller Utbruddet ble håndtert i nært samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Agens 

var E coli av typen turistdiare. Smittekilden var sandsynlig importert gressløk, som ble blandet i 

eggerøre servert på kalt bord (julebord). Mer enn 300 av hotellets godt 1100 gjester ble syke.  

 

Siden etablering i 2010 av Transitt mottak for asylsøkere har forekomsten av MRSA og andre 

multiresistente bakterier økt.  MRSA blir  sporadisk diagnostisert i helse -og omsorgstjenesten i 

tilknytning spesielt til hjemmetjenesten.  I organisasjonen har vi særlig fokus på håndhygiene. 

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

fleste tilfeller er knyttet til innvandring og familie sammen føring, samt asylsøkere. Det er nå 

sykepleier med kompetanse til å undersøke og følge opp tuberkulose ved Smittevernkontoret på 

Hønefoss helsestasjon, på Ringerike fengsel og på Transittmottaket på Hvalsmoen. 

 

I 2009 hadde vi et tilfelle av legionella (sandsynlig med utgangspunkt i privat badebasseng). Vi har 

som kommune utfordringer knyttet spesielt til kommunens offentlige badeanlegg, herunder skolers 

dusjanlegg. Miljørettet helsevern har fokus på dette i Nyhetsbrev. 

I 2010, 2011 og 2013 har Ringerike kommune i varetatt utredning, smitteoppsporing av meningokokk 

sykdom blant ungdom. Helsesøster ved Videregående skoler i Ringerike tilbyr aktivt vaksinering mot 

meningokokk sykdom (ACWY). I 2013 ble ca.130 rus 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, makk, smittsomme barnesykdommer, mage-

tarminfeksjoner, øvre luftveisinfeksjoner og øyebetennelse. Kommuneoverlegen bidrar med 

rådgiving. 

  

Særlige utfordringer for kommunehelsetjenesten. Kort oversikt 

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

tilsatt infeksjonsmedisiner og hygiene sykepleier. Tuberkulosekoordinator er tilsatt ved Drammen 

sykehus 
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.  

Overskrift Beskrivelse Ansvarlig/ 

Transitt mottak 

450 plasser 
Transitt mottak på Hvalsmoen. 450 plasser. Egen helseavdeling. 

Store utfordringer knyttet til smittevern grunnet transitt status, 

ulik kulturell bakgrunn, standard i mottaket, asylsøkernes helse 

og smittebærer status  

Kontinuerlig samarbeid mellom helseavdelingen, 

smittevernoverlegen og spesialisthelsetjenesten. 

Enhetsleder 

Sykepleier  

Tilsynslege 

Ringerike 

Omsorgssenter  

(ROS) 

Institusjoner under BUFETAT. Tar imot mindreårige uledsagede 

asylsøkende barn < 15år. Tilbys helsetjeneste i kommunen i eget 

opplegg. 

BUFETAT (ROS) 

Flyktninger og 

innvandrere 

Ringerike Kommune mottar flyktninger. Flyktningkonsulenten 

har ansvar for at ha overblikk over de. I tillegg er det en del 

arbeids innvandring. Overvåkning av tuberkulose har en særlig 

plass.  

Flyktninge 

etaten,  

Politiet 

Institusjons pasienter 

i pleie og 

omsorgssektor 

Barn og unge med fysisk og psykisk funksjonshemming. Eldre på 

sykehjem og andre institusjoner.  

Ofte generelt redusert immunforsvar, samt økt eksponering i 

institusjon. Hver institusjon må ha infeksjonskontroll program * 

som del av sitt internkontroll program. Håndhygiene er sentralt. 

Institusjonene deltar i fylkeskommunens infeksjonskontroll 

program 

Kommunal 

sjef  

Virksomhets- 

Enhets ledere 

 

Skoler og Barnehager Ringerike har 19 barne-og ungdomsskoler, samt 31 barnehager. 

Skoler og barnehager er arenaer, der mange barn er samlet og 

med høg smittepotentiale. Hver institusjon må ha 

infeksjonskontroll program * som del av sitt internkontroll 

program. Håndhygiene er sentralt 

Rektor og styrer 

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 26.  

Lagt til rette for: frivillig chlamydiatesting 

Tilbys årlig profylaktisk vaksinasjon for meningokokk. 

Rektor 

Helsesøster 

 

Ringerike og 

Hønefoss 

videregående skole 

Arbeidsinstituttet 
Høgskolen i Buskerud 

Rusmisbrukere, 

narkomane 

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

tillegg ofte generelt redusert helse, med økt risk for 

sårinfeksjoner, lungebetennelse m.m. Smitteverntiltak : 

vaksinering, tilgang på sprøyter, opplæring, stell av sår.  

Rus-team i 

kommunen 

 

Ringerike Fengsel: Helseavdelingen har ansvar for å gjøre en individuell vurdering 

av alle innsatte. Egen infeksjonskontroll plan (*) 

Det innbefatter: Innkomstsamtale, fokus på risikoer og 

Fengsels 
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160 Innsatte informasjon. Tilbud om undersøkelse og vaksine for utvalgte 

sykdommer; herunder tetanus, polio, difteri, hepatitt a-b-c, hiv 

og lues, samt tuberkulose 

helsetjenesten  

Næringsmidler 

Restaurant, 

matservering og cafe 

Det er flere matserverings og produksjons institusjoner i 

Ringerike kommune. Det avvikles årlig samarbeidsmøte med 

mattilsynet. Ved enkelt hendelser føres felles tilsyn 

Mattilsynet 

 

Vann 

Ringerike vannverk De fleste innbyggere har vannforsyning fra sentralt vannverk, 

med god kvalitet. Få private vannverk.  

Teknisk etat 

Mattilsynet 

Ringeriksbadet 

Interkommunal 
Badebasseng, sauna og dusjanlegg. Ligger i Hole Kommune Leder 

Ringeriksbadet 

 
 

Institusjonenes smittevern planer – krav til innhold  

 

Alle helse- og omsorgstjenester - sykehjem, hjemmebasert omsorg, fengsel og asylmottak – må ha en 

egen plan med program for smittevernarbeidet. Skoler og barnehager, aktivitetssentre og 

møteplasser må ha aktiv fokus på smittevern og egne planer for håndtering av allmenne smittsomme 

sykdommer. Programmet må tilpasses formålet. For kommunens institusjoner må planen romme:  

 Beskrivelse av institusjonen, herunder erkjente særlige utfordringer 

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

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

 Plan 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.  

 Rutiner for håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer. 

 Infeksjonsovervåking: Det skal finnes et opplegg for registrering, melding, analysering og 
rapportering av infeksjoner i institusjonen.  
Meldepliktige sykdommer håndteres i henhold til MSIS rutiner- Meldeskjema finnes på 
Folkehelsas hjemmesider. Kommuneoverlegen varsles ved utbrudd av allmenn farlig 
smittsom sykdom.  
Institusjonene deltar i fylkeslegens halvårlige prevalens registrering. 
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Smittevern arbeid 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, og konsekvenser av sykdommen for individet og/eller grupper av 

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

infeksjonssykdommer planlegges ved at gå gjennom leddene et for et: 

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

I planen belyses generelle forhold, samt særlig forhold knyttet til Tuberkulose (Forskrift om 

tuberkulose kontroll av 210602), Beredskap – og Pandemi (nasjonal beredskapsplan for pandemisk 

influensa 160206), MRSA samt legionella (Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a) 

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: 

   Håndhygiene, lett tilgjengelig handsprit /vann-såpe i offentlige bygg  

Fokus på hygiene og smittevern, i hverdagen og ved planlegging og 

innretning av institusjoner(helse og omsorg, oppvekst og teknisk etat) 

Restriktiv antibiotika bruk 

   Vanntemperatur i varmt vannsberedere  > +70 gr., sanering av rør. 

Tilgjengelig helsetilbud til alle som har behov, særlig risikogrupper 

(rusmisbrukere, arbeidsinnvandrer, psykisk syke, asylsøkere, vanskeligstilte 

familier (særlig barnefamilier) 

Vaksinering – av barn, unge (bl.a. meningokokk vaksinasjon på videregående 

skole), utlandsreisende, asylsøkere, flyktninger, innvandrer, yrkeseksponerte, 

fengsels innsatte, m.fl. Undervisning om sykdommer, smittemåter og 

forebygging 

Mathygiene i alle kjøkkenbedrifter (barnehager, skoler, Ringerikes kjøkken, 

institusjoner) og godt renhold 

Oversikt over befolkningens helse og særlige utfordringer i kommunen  

Forebyggende helseundersøkelser 

Kampanje for håndhygiene 2 ganger årlig 

Kampanje for lus 2 ganger årlig 

Tiltak ved smitte for å redusere spredning: 

Identifikasjon og utredning av smittede, behandling, forebyggende 

behandling og evt. vaksinering av nærkontakter/miljø 

   Isolasjon av smittet,  

   Undersøkelse av evt. asymptomatiske smittebærere 

Kontaktpersoner:  Smittevern ansvarlig lege, kommuneoverlegen i Ringerike 

   Smittevern ansvarlig helsesøster 

   Fagansvarlig Miljørettet helsevern 

Mer om forebyggende Se vedlegg 4: Utdypende om forebygging. 
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Diagnostikk og 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 

  

Viktige diagnostisk og behandlingstiltak: 

Fastleger og tilsynsleger i kommunehelsetjenesten (helsestasjon, institusjon) 

, evt. legevaktlege er behandlingsansvarlige, og ansvarlige for relevant 

prøvetagning  

Medisinsk behandling etter «best praksis». Begrenset og målrettet bruk av 

antibiotika   

DOT behandling ved behandlingskrevende tuberkulose,   i samarbeid med 

tuberkulosekoordinator i Drammen og hjemmesykepleien- 

Tiltak ved smitte for å redusere spredning: 

Melding om smittsom sykdom til kommuneoverlege, oversikt over smittede 

personer i kommunen. 

Smitteoppsporing; Identifikasjon og utredning av smittede, behandling, 

forebyggende behandling og evt. behandling/vaksinering av 

nærkontakter/miljø 

   Isolasjon av smittet,  

   Undersøkelse av evt. asymptomatiske smittebærere 

   Undersøkelse av miljø 

Kontaktpersoner:  Smittevern ansvarlig lege, kommuneoverlegen i Ringerike 

   Smittevern ansvarlig helsesøster 

   Fagansvarlig Miljørettet helsevern 

   Mattilsynet i Ringerike-Hadeland 
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Informasjon, meldeplikt og opplæring 
 

Moment Ansvarlig Beskrivelse Referanse 

Generell informasjon og 

helseopplysning 

- offentlig 
- privat 

 

Kommuneoverlegen/ 

Smittevernlegen og 

miljørettet helsevern 

Helsesøstertjenesten 

Informasjon og opplysning om 

smittsomme sykdommer og forebygging 

av disse, herunder lus, skabb, o.lign. 

Større informasjonsoppgaver koordineres 

av smitteverngruppen 

§7-1 i 

smittevernloven 

Informasjon til media Smittevernlege, 

Rådmann og 

Informasjonsrådgiver. 

Smittevernlegen, koordinerer og leder 

informasjonsarbeidet, i samarbeid med 

smitteverngruppen, Rådmann og 

informasjonsansvarlig i kommunen. 

Kommuneoverlegen er ansvarlig. 

 

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 

smittevernloven 

Informasjon inn i 

Kommuneorganisasjonen 

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, 

hygieniske spørsmål og undersøkelser.  

Intranett 

 

www.ringerike-

kommune.no 

Meldeplikt og varsling Behandlende lege Leger har meldeplikt ved mistanke om 

eller diagnostisering av allmenn farlig 

smittsom sykdom. Meldingen går til 

folkehelseinstituttet md 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 og 

Tuberkulose 

registerforskriften 

av 200603. 
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Oversikt over befolkningens 

helse 

Smittevernansvarlig 

helsesøsøter 

Kommuneoverlege 

Alle MSIS meldinger vurderes av 

kommuenoverlege. De samles i eget arkiv 

hos Smittevernansvarlig helsesøster 

Lov om Folkehelse 

Opplæring, kompetanse Kommunen som 

arbeidsgiver 

Helsepersonell 

Sikre nødvendig kompetanse innen 

smittevernarbeidet hos alle tilsette, 

herunder håndhygiene. 

Smittevernansvarlig personell skal 

løpende holde seg oppdatert. Det deltas 

årlig i to oppdateringskurser ved fhi: 

 Vaksinedagene (høst) 

 Smittevern dagene (vår) 

Lov om 

kommunale helse 

og 

omsorgstjenester 

 

 

 

Beredskap ved enkelt tilfeller av smittsomme sykdommer 
  

Viser til Aksjonskort (vedlegg 1) 

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

hepatitt B og C) og medfører generelt ingen smittefare for andre.  

Individer som sir, 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 og ha 

eget rom.  

Første tiltak er: 

1. Søk informasjon om sykdommen. Det kan søkes på Folkehelseinstituttet, www.fhi.no. 

2. Kontakt smittevern ansvarlig lege (kommuneoverlegen), alternativ er vakthavende lege på 

legevakt 

3. 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 2002 (www.lovdata.no),  

Veileder: Smittevern 7: forebygging og kontroll av tuberkulose . Folkehelseinstituttet 2002. 

(www.fhi.no ). 

Hyppighet 

På landsbasis registreres en økende hyppighet av tuberkulose, i 2012 ble det registrert 412 

tilfelle. Vesentligst 2 mønster: 

- personer av utenlandsk opprinnelse, smittet i hjemlandet (80-90 % av tilfellene), 
noen her i landet av pårørende. 

- Personer av norsk opprinnelse, typisk smittet i ungdommen.  
 

På Ringerike har vi tre institusjoner med økt risiko for tuberkulose 
- Ringerike Fengsel 
- Hvalsmoen akutt mottak 
- Ringerike Omsorgssenter (Mindreårige asylsøkere). 

 
Det utføres screeningsundersøkelse av enkelte yrkesgrupper (helsepersonell), innvandrere 
(fx. familie sammenføring, arbeidsinnvandring) og forut for noen medisinske behandlinger. 
Screen utføres i henhold til sentrale retningslinjer; ved mantoux, IGRA test og rtg.thorax. 

Smittekjeden Tuberkulose 

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak / kommentar 

Smittestoff Mykobakterie Reservoar menneske. 
Hvilende bakterie, svært overlevelsesdyktig, den kan 
reaktiveres ved redusert immunforsvar (fx. 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: Mantoux test (2004).Blodprøve IGRA test. 
Røntgen av thorax.  
Behandling er en spesialistoppgave; kuperes m. antibiotika 
i kombinasjon. Eget observert regime for at sikre 
behandlingen gjennomføres og tolereres (DOT). Langvarig 
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behandling o. 6 mdr., det gis behandling til aktivt syke og til 
a-symptomatiske personer. 

Vaksinasjon/screen av 
barn og unge 

Mantoux test og vaksinasjon, som tidligere ble gjort i 9.kl., 
ble tatt ut av barne- vaksinasjonsprogrammet fra 2009.  
 

Smittekilde Menneske med aktiv 
tuberkulose 

Isolering av syke inntil behandlingen er i gang. 

Plikt til å la seg 
undersøke 

Innbygger fra høyendemiske områder, som skal være i 
landet i over 3 mdr.  
Særlige regler for ansatte i helse-omsorgssektor og i 
oppvekst. 
Løpende endringer – viser til tuberkuloseveilederen 
(www.fhi.no) 

Utgangsport Munn-ekspektorat Munnbind.  

Smittemåte Dråpe og luftsmitte Håndhygiene. Generell hygiene 

Inngangsport  Smittebeskyttelse til behandlere. Munnbind bæres av friske 
nærkontakter så lenge pasienten er smittsom. 

Smittemottaker Friske (< 36 år) Vaksinasjon av friske (avskaffes som rutine i Norge 2009). 
Tilbys til risikogrupper (innbygger og barn av foreldre fra 
høyendemiske områder.  
Vurderes hos ansatte i yrker med høy eksponering), som er 
uvaksinerte. 
(>36 år: ikke vaksinasjon) 

 

Ansvar og Oppgave oversikt ved tuberkulose. 

 

Kommuneoverlegen/smittevernlegen har ansvaret for: 

- de medisinskfaglige tiltak i og organiseringen av tuberkulose arbeidet 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. 

Helsestasjonen ved ledende helsesøster har ansvaret for: 

- helsestasjonens tuberkulose oppgaver: oversikt over aktuelle personer, diagnostikk, 
smitteoppsporing, informasjon og vaksinasjon. 

- Smittevernansvarlig helsesøster er faglig ansvarlig 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 primær helsetjenesten.  
- 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 er overvåket behandling 

(DOT)  
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Personalkontoret i kommunen har ansvar for  

- etablering av rutiner innenfor helse-sosial, omsorgs og oppvekstsektor som sikrer, at alle 
nytilsatte eller tilsatte, som har vært mer enn 3 mdr. i land med høy forekomst av 
tuberkulose, har plikt til at vise gyldig tuberkuloseundersøkelse før arbeids start.  

- at alle tilsatte i kommunen som jobber med økt smitterisiko for tuberkulose tilbys 
vaksinasjon. Kommunen skal dekke utgifter til så vel til utredning som vaksinasjon for 
tuberkulose (§4-1, 3.ledd i forskriften om tuberkulose). 

Politiet har ansvar for  

- å gi melding til kommuneoverlegen om ankomne utlendinger som skal undersøkes 
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 fornøden kjennskap og beskyttelse 
mot tuberkulose 

Ringerike Omsorgssenter 
- Mindreårige asylsøkere undersøkes for tuberkulose innen 2 uker etter ankomst som ledd i 

generell helbredsundersøkelse. Undersøkelsen gjøres på Smittevernkontoret, 
helsestasjonen. 

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

asylsøkere for tuberkulose. Ledende sykepleier bistår i tuberkulose utredning. 
 

 

Beredskapssituasjoner 
 

To typer:  

 Smitte mellom mennesker 

 Smitte fra næringsmidler/smitte fra omgivelser til mennesker 

 

I en situasjon med risiko for eller erklært endemi, 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 råder ikke over ekstra ressurser, som kan trekkes inne i ekstra 

ordinære 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 

 

Kommuneoverlegen har ansvar for 
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- overordnede medisinsk faglige beredskap, herunder oversikt over allmenn farlige 
smittsomme sykdommer. 

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

- varsling av beredskapsledelse (rådmann og beredskapsleder) 
- sammenkalle smitteverngruppen, inkl. evt. assisterende personell. 
- ved smitte fra næringsmildler, dyr eller fugler: Samordne arbeidet med Mattilsynet. 
- Samhandling med fastleger og legevakt 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern og smittevernansvarlig helsesøster 
- Gi råd og assistere kommuneoverlegen med å sikre utredning og samhandling i 

beredskapsarbeidet innenfor deres fagfelt 
- Smittevern ansvarlig helsesøster har ansvar for vaksinebestilling og gjennomføring av 

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

plan/miljøareal sammen med kommuneoverlegen. Bistå med prøvetagning. 
Rådmannen leder kriseberedskapsgruppen. Har ansvar for 

- ledelse av innsatsen, herunder innkalling av relevante aktører. 
- kontakt med informasjonsrådgiver 
- informasjon til politisk nivå 

Beredskapsleder har ansvar for  

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

- Plan, miljø og areal avdelingen 
- Teknisk tjeneste 
- Helsesøster og fastleger 

 

 

Smitte mellom mennesker 

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

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

eksempler er fugleinfluensa og SARS, og InfluensaH1N1 høsten 2009. 

 

Det er utarbeidet en Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa (2006, revisjoner 2009), og i 

våren 2009 flere veiledere for utarbeidelse av planverk.  

Innsatsen ved pandemi styres med retningslinjer fra Helse- og Sosialdepartementet med 

Helsedirektoratet (www.shdir.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 suttyper er oppdaget hos mennesker. En 

influensavirus subtype som kan forårsake infeksjon hos menneske kan 

være tilstede hos dyr. Lav smitterisiko 
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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 tilfelle 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 

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 pandemi plan innarbeides som en del av kommunens smittevernplan. Samtidig 

vises til Plan for helse og sosial beredskap (Beredskapsplan) for Ringerike kommune. 

Pandemisk influensa på Ringerike. 
 

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

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) 

Utgangport 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 
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Pandemien forventes å vare i 15 uker, med høyeste topp i uke 5-10 (max 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 innen for 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 de vil ha tjenesten i utgangspunktet). Et anslag for innleggelsesbehov i 

sykehjem er 5-10 % (600-1200) (en del av de vil ha tjenesten i utgangspunktet)., og sykehus 2-5 % (250 

- 600). 

Når  sette i verk hvilke tiltak. Ressurs mobilisering 

 

Smitteverntiltak settes i verk ved pandemi nivå 3 om Norge er berørt, 4 om Norge ikke er berørt. 

Kommunal kriseledelse ved rådmann og beredskapsleder varsles ved nivå 4 om Norge er berørt, nivå 

5 om Norge ikke er berørt. 

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

rådmannen, og det daglige arbeide av smitteverngruppen, ved smittevernlegen.  

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

- Personalavdelingen har et overordnet ansvar for at ha oversikter over tilgjengelig personale, 
samt assistere ved koordinering og evt. omdisponering av kommunens personell, særlig 
viktig i pleie-omsorgssektor, helsesektor og tekniske tjenester. Det må legges til rette for 
fleksibel bruk av tilgjengelige personell ressurser i alle tjenester og på tvers av 
tjenesteområder. Den enkelte enhetsleder, i samarbeid med virksomhetsleder er ansvarlig 
for koordinering og evt. omdisponering  av personell i henhold til operasjonell pandemiplan 
for hver enkelt tjenesteområde. 

- 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. 

- Det skal vurderes nyttet alle ekstra ressurser, herunder: fx. pensjonert helsepersonell,  
deltidsansatte økt stillingsprosent 

Ivaretaking av samfunnskritiske tjenester: 

Følgende tjenester skal ha nødvendige kriseløsninger for høyt fravær: 

- Apotek 
- Ambulanse (helseforetak) 
- Strømforsyning, Telekommunikasjon 
- Renovasjon, vann og avløp 
- Brann – og redningstjenesten 
- Politi 
- Offentlig transport 

Utstyr ved pandemi 

Forsyninger av nødvendig utstyr og medisin kan bli kritisk.  Smitteverngruppen skal vurdere tiltak for 

at sikre tilstrekkelig tilgang til kommunens borgere. Det gjelder i butikker og i kommunens 

hjelpetjenester. 
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Et utgangspunkt: 

- sikre at butikker tar inn tilstrekkelig beskyttelsesutstyr (tørkepapir, såpe, handsprit m.m.) 
- går til innkjøp av nødvendig lager av for den kommunale hjelpetjeneste (tørkepapir, 

desinfeksjon for håndhygiene, hansker, munnbind, beskyttelsesfrakker, åndedrettsvern). 
Forventelig økt behov på ca. 3 ganger det normale forbruk.  

- Forsyning av antivirale legemidler skjer i samarbeid med apotekerne i kommunen. 
Oppbevaring og sikring ved apotekene.  Utdeling av antivirale midler følger nasjonale 
retningslinjer. 

 

Vaksinasjon 

Helsestasjonen har ansvar for at motta influensavaksine. Det ytes bistand fra folkehelsekoordinator. 

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 eller hos fastlege. For de som har behov for vaksine i hjemmet eller på institusjon 

gjennomføres vaksinasjonen av pleie og omsorgstjeneste (hjemmetjeneste og institusjon). 

 

Målgruppe Vaksinatør 

Smitteeksponert personell i helsetjenesten 
(legevakt, fastleger og legekontorer) 
 

Helsestasjon 
Fastleger 
Pleie-omsorgstjeneste 

Nøkkelpersonell i ledelse og i utvalgte samfunnskritiske tjenester etter vurdering 
(. Relevant personell utpekes av den enkelte virksomhet). 

Helsestasjon etter 
navnelister 

Annet helse- og Omsorgspersonell med pasient kontakt. Pleie-
omsorgstjenesten 

Helsestasjon 

Personer med økt risiko for komplikasjoner (eldre over 65 år, pasienter med 
kroniske hjerte-lunge sykdommer, diabetes m.m.. 

Gravide 

Fastlege 

Barn 6-24 mdr.  Helsestasjon  

Gravide Fastleger 

Barn i barnehager og barnehagepersonell 
Barn i Skoler og skolepersonell 

Helsestasjon 

 

Frivillige pleiere innen pleie og omsorgstjenesten. Andre med pasientkontakt 
 

Pleie-Omsorgstjeneste 
Helsestasjon 

Andre Oppgradert 
helsestasjon og 
fastleger 
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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: en influensalignende mild infeksjon med ofte rask og spontan helbredelse 

Legionær sykdom en alvorlig lungebetennelse med høg dødelighet. 

De fleste infeksjoner er a-symptomatiske.  

 

Lovgiving og veiledere: Forskrift om tiltak for at forhindre overføring av legionella via aerosol 2005. 

Veileder og forskrift (2003) for miljørettet helsevern. Veileder for forebygging og kontroll av legionella 

smitte fra VVS anlegg (smittevern 8, 2003). Forskrift om badeanlegg, basseng, og badstue m.v. 

(1996). 

 

Smittekjeden for legionella : 

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak / kommentar 

Smittestoff Bakteriell sykdom 46 arter. Optimal vekst temperatur 20-50gr., pH>3. Gjerne 
med slam/belegg i rør. Stillestående fukt. 

Smittekilde Forurenset vann Finnes i vann og utbredt i naturen. 
Forholdsregler for anlegg med stillestående vann, inkl. 
melderutiner, krav om rengjøring og desinfeksjon av 
anlegg, anbefalinger om temperatur i varmtvannsanlegg, 
sanering av vannrøyrssystemer (unngå ”loops” i 
rørsystemer) 

Utgangsport Anlegg med bakterier Aerosol smitte  

Smittemåte Luftsmitte, som 
aerosoler. Inkl. 
fjerndråpesmitte 

Høy smitte dosis 

Inngangsport Innånding   

Smittemottaker Særlig utsatt er personer 
med redusert 
immunforsvar, inkl. 
lunge-hjerte syke og 
diabetikere, eldre. 

Behandling med antibiotika. 
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Ansvar og Oppgave oversikt ved legionella 
 

Kommuneoverlegen/smittevernlegen har ansvaret for: 
- De medisinskfaglige tiltak i og organiseringen av legionella. Det praktiske arbeidet er delegert 

til Fagansvarlig for miljørettet helsevern. 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for: 

- for at motta og behandle meldinger om, samt ha oversikt over aerosoldannende anlegg i 
kommunen i henhold til forskriften. 

- Å vurdere behov og omfang, samt ivareta smitteoppsporing ved legionella. 
- Sikre samarbeid og koordinering med andre etater i kommunen (fx. Teknisk etat, Miljø og 

areal forvaltning, Bygg- og Eiendomstjenesten, oppvekst o.lign.) ved utbrudd av legionella.  
- Utarbeide en oversikt over potensielle kjente smittekilder for legionella. 

Smittevernkontoret ved smittevernansvarlig helsesøster har ansvaret for: 

- Assistanse ved utredning av legionella smitte, 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  

Hjemmesykepleien har ansvar for 

- ved større utbrudd: assistere i utredning av legionella. Kommuneoverlegen koordinerer 
arbeidet. 
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MRSA – og andre multiresistente bakterier 

Håndtering i helse og omsorgstjeneste 
 

Nettsted:  www.fhi.no  ,  

Her omtales MRSA. Lignende forhold vil ofte være gjeldende for andre multiresistente bakterier, og 

aktuelle plan kan vurderes brukt da.  

Veileder Smittevern 16; link:    http://www.fhi.no/dav/9bc2e5e450.pdf 

MRSA = Meticillin resistente staphylococcus aureus. 
Gule stafylokokker er en vanlig bakterie hos mennesker, og opptil 40% av befolkningen er langvarige 
bærere. Hos friske personer gir bakterien sjeldent anledning til sykdom, og regnes som «normal 
flora». Hos individer med svekket immunforsvar kan en infeksjon være alvorlig. MRSA er bakterier 
som ikke lengere er følsomme for de fleste av de antibiotika vi bruker i dag, og kan dermed gi 
anledning til alvorlig infeksjonssykdom. 
MRSA ønskes ikke i helse og omsorgsinstitusjoner i Norge. 
Den er normalt og hyppig forkommende i de fleste steder i verden; bare i de nordiske lander og 
Nederland har man så langt klart å holde forekomsten veldig lav. Det beror på en restriktiv 
antibiotika bruk, god hygieine, og 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 

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 

 

På Ringerike gjør vi så her: 

Generelt 

- Sentralt i håndtering av og forebygging av smittsomme sykdommer og bærertilstander, 

herunder MRSA står grundig HÅNDHYGIENE.  
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- I hverdagen har institusjoner fokus på renhold av kontaktflater (dørhåndtak, ulike håndtak, 

overflater med berøring) som del av generelle smitteverntiltak. 

- Ved mer enn et tilfelle i samme enhet eller med samme bakterie stamme i kommunen 

vurderes de ti samråd med kommuneoverlege om det bør iverksettes en utredning med 

henblikk på å identifisere evt. smittekilde. 

- Melderutiner: Alle MRSA tilfelle skal meldes til MSIS og til kommuneoverlegen. I 

hjemmetjeneste og institusjon er enhetsleder ansvarlig for å melde til kommuneoverlegen og 

virksomhetsleder. 

Det gis melding til Vestre Viken, ved Ringerike sykehus, fagansvarlig medisin ved utbrett 

MRSA tilfelle i kommunehelsetjenesten. Meldingsansvarlig: kommuneoverlegen. 

- Fremgangsmåte og omfang av smitteoppsporingen besluttes av Kommuneoverlegen, 

sammen med virksomhetsleder, kommunalsjef og evt. fastlege/tilsynslege. 

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

pasienter/beboere/brukere i samråd med institusjons- og hjemmesykepleien. 

Bedriftshelsetjenesten er ansvarlig for undersøkelse av ansatte. 

- Ved sanering for MRSA følges veilederens anbefalinger. All sengetøy og kroppsnære plagg fra 

MRSA positive pasienter vaskes isolert ved min. 80 grader. 

Pasienter positive for MRSA 

- Det benyttes smitteverntiltak ved kontakt med pasienter/brukere med verifisert MRSA. Ved 

undersøkelse, behandling, pleie (av-påkledning), stell (re seng og skift av sengekler) av seng, 

og rengjøring benyttes hansker, munnbind og smittefrakk.   

- Renhold utføres på vanlig måte. Utstyret benyttes bare i det hjem/på det rom. 

- Beboere og pasienter, som er positive for MRSA, kan ferdes fritt utenfor institusjon. 

Eventuelle sår tildekkes, grundig håndhygiene er viktig. 

- Smitteverntiltak oppheves etter 3 påfølgende negative prøver tatt med 1 ukes mellomrom. 

Første prøve tas en uke etter avsluttet sanering. Status kontrolleres igjen etter 3, 6 og 12 

mdr. for å bekrefte negativ status. 

- Prøver tas fra: Nese, svelg, perineum, sår –eksem-defekter i huden, et. Innstikksteder for 

fremmedlegemer  og urinprøve hos pasienter med permanent urinveis kateter. 

- Det tas MRSA prøve på enkelt grupper av pasienter, som skal inn i institusjon på, bla. dersom 

de har: vært MRSA positive innenfor de siste 12 mdr, vært i kontakt med eller bodd sammen 

med MRSA positiv, eller oppholdt seg i helseinstitusjon i utlandet de siste 12 mdr. (viser til 

veilederen) 
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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 tilfelle av MRSA blant brukere/beboere: I hjemmetjenesten testes den personale 

gruppe, som har vært i berøring med brukere. I Institusjon testes all personell i pleie, i tillegg 

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. 

MRSA og test av personale 

- Det tas MRSA prøve og avventes svar fra medarbeidere, som har vært på sykehus eller 

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

som medarbeider), og etter lengre opphold eller opphold med økt eksponering, i utland med 

høg forekomst av MRSA. 

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

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

evt. smittekilde. 

Veiledende er:  

En enkel arbeidstaker positiv: Behandles som et enkelt tilfelle 

Flere positive blant personalet: I hjemmetjenesten testes hele personale gruppen.  I 

institusjonshelsetjenesten testes personale gruppen og alle beboere i avdelingen. Om 

personalet har vært i alle avdelinger: hele institusjonen. 

 

- Ved test av personale tas testen når personale møter på jobb på morgenen, gjerne etter en 

fridag (unngå falsk positive) 

- 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, og 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 
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Vedlegg 1: Aksjonskart for håndtering av allmenn farlig smittsom 

sykdom i Ringerike kommune. 
 

 

  

Allmenn farlig smittsom sykdom oppdaget 

og behandlet av  

Allmennlege – Spesialisthelsetjenesten 

Legevaktslege- Andre 

Melding til smittevernlege/vara 

Kommuneoverlege 

Smittevernlege utreder 

Evt. med 

Smitteverngruppen 

 

Avh. av tilfellet, vurdere  

- involvering av andre 

faggrupper 

- Orientering til rådmann. 

Smittevernlege kaller inn 

smitteverngruppe og 

orienterer rådmann, 

innkalling av 

beredskapsgruppen. 

 

Smittevernlenge m. 

smitteverngruppen 

medisinsk faglig ansvarlig 

Mindre alvorlig, 

enkelt tilfelle 

Alvorlig utbrudd/ 

mange affiserte 

Smittevernlege 

ansvarlig for: 

Orientering av 

Fylkeslege 

Folkehelseinstituttet 

Andre 

samarb.partnere 

(mattilsyn) 

 

Beredskapsgruppen 

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 
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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 

Vara Ann Karin Swang 970 82 666 

Supplerende bistand fra øvrige 

helsesøstre 

Belinda Gjerløv 970 78 166 

Fagansvarlig 

miljørettet 

helsevern 

Utredning, prøvetagning og tiltak ved 

miljøutbrudd 

Unni Suther 905 62 030 

Supplerende bistand fra teknisk etat 

kommunalsjef 

Asle Aker 959 38 823 

Kommunalsjef Helse 

og omsorg 

Administrativ ansvarlig Kirsten Orebråthen 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 

Vara for rådmann Kirsten Orebråthen  

Informasjons ansv. Ringerike Kommune Mats Øieren  

Evi Mathilassi Lien 916 26219 

Legevakten Øyeblikkelig helsehjelp 

Legevaktsleger og personell 

Kine Eriksen  

Vara Virksomhetsleder Vigdis Jægersborg 92243610 

 

Vakttelefon  3211 1111 

Pårørende telefon (Leder sitt kontor)  3211 6412 

Fastleger i Ringerike Bistand i akutte situasjoner Karin Møller 958 99 205 

Bedriftshelsetjen. Oppfølging kommunale ansatte Magnus Nilholm 916 76 325 
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Materiell 

 

Bolig/institusjon Bestiller enheten 

(institusjonsoversikt og bolig) 

Cicilie Ingrirud 909 94 847 

Vara Christine M. Bråthen 95161650 

 

Basale behov Kriseteam  

Rekvireringsrett til bespisning, 

transport, bekledning og 

innkvartering til mindre grupper 

 468 45 726 

Medisin Legevakten har kontakt med 

apotek 

Legevakten 3211 1111 

Ekstern bistand  

 

Fylke Fylkesmannen i Buskerud www.fmbu.no 3226 6600 

 Fylkeslegen  Ketil Konglestad 907 46 211 

Nasjonale Folkehelseinstituttet allment www.fhi.no 2107 7000 

Folkehelseinsti. smittsomme sgd.  2107 6643 

Helsedirektoratet helsedirektoratet.no 810 20 030 

Mattilsynet Ringerike  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    

Tolke tjeneste Språksenteret  2219 8217 

776 07 750 
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Vedlegg 3: Smittevernansvarlig Helsesøster 
 
Smittevernansvarlig Kristin Andresen   Mobil 970 88 760 

 

Vara   Ann Karin Swang   Mobil 970 82 666 

 

Medisinsk faglig ansvarlig Kommuneoverlege 

Administrativ leder Kommunalsjef helse og omsorg/enhetsleder Helsesøstertjenesten 

Stillingsbeskrivelse Fagkompetanse: Helsesøster eller sykepleier med kompetanse innen 

vaksinasjon, smittevern generelt og tuberkulose. 

 75 % stilling som smittevernansvarlig.  Vara: 15 % stilling 

Formål   Bistå kommuneoverlegen i  

 Forebyggende smittevernarbeid 

 Utredning av og oppfølging av enkeltsaker 

 Innsats mot antibiotika resistens 

 Bistå enheter og virksomheter i Ringerike kommune i 

smittevernarbeidet, bl.a. 

o Influensavaksine 

o Håndhygiene 

o Infeksjonsovervåking 

o Vaksinasjon  

o Rådgiving 

Redusere sykelighet i befolkningen 

Redusere antibiotika forbruk 

Redusere sykefravær på jobb og i institusjon 

Redusere innleggelser på sykehus pga. infeksjoner 

 

Oversikt over smittevernarbeidet 

Det utarbeides årlig en årsrapport med oversikt over aktiviteter og 

prioriteringer for det kommende året med mål for aktiviteten. 

Årsmelding og plan utarbeides av smittevernoverlege og smittevernansvarlig 

helsesøster. 

Referansegruppe ved valg av prioriterte områder    

   Ledergruppen i Helse og Omsorg 

   Rådmannen, leder personale avd 

   Tilsynsfarmasøyt 

 

Kompetanse  Egen innsats, litteratur og nett 

   Kursaktivitet: Årlig kurs –   Fhi smittevern dager og vaksinedager   

   Nettverk for smittevern nasjonalt og fylkesvis. 

Midler   Fast lønn 
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Oppgave Beskrivelse Tid 

Faste daglige oppgaver, forebyggende 

Vaksinasjon Barnevaksinasjonsprogram Oppfølging av 

helsesøstre 

Vaksinasjon av risikogrupper: 

- Narkomane, MSM,  
- Yrkesgrupper 
- Videregående skole: Russen 

Vaksinekontor 

Utlandsvaksinasjon Vaksinekontor 

Influensa vaksinasjon av ansatte  

Tilbud til befolkningen  

Vaksinekontor 

Tuberkulose Utredning for tuberkulose Vaksinekontor 

Overvåking Samle og registrerer MSIS meldinger fra RK i 

samarbeid med kommuneoverlege 

Smittevernkontor 

Informasjons arbeid Egen nettside på internett 

Nyhetsbrev – modell av MHV sitt – evt. 

sammen? 

 

Ad hoc 

Enkeltsaker Bistå kommuneoverlegen i utredning og 

tiltak. 

Eks.: Meningitt, legionella,  

infeksjonsutbrudd i lokalsamfunnet 

(barnehager, hotell m.v.). 

Fortløpende 

Prosjekter  

Håndhygiene Håndhygiene kampanje to ganger årlig for 

alle ansatte og institusjoner i Ringerike 

kommune 

Samarbeid med 

MHV 

Nasjonale prosjekter Deltar i prosjekter på fhi  
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Vedlegg 4:  Utdypende om forebygging: 

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)  
- Pneumokokk vaksine 
- Narkomane: hepatitt A/B. 
- Innvandrer og barn av 

smitteførende mødre: hep.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  
 
God hygiejne og infeksjonsforebyggende 
tiltak i alle kommunale institusjoner og 
boliger 

Behandlende lege 
 
 
Arbeidsgiver 
 
 
Institusjonsleder 
Boenhetsleder 

Anbefalinger og 
retningslinjer: fhi. 
 
Forskrift om 
forhåndsundersøkelse 
av arbeidstakere i 
helsevesenet (1996) 
 
Forskrift om 
smittevern i helse og 
omsorgsinstitusjoner 
 
MRSA veileder 

Håndhygiene Høgt fokus på korrekt håndhygiene i alle 
tjenester spesielt: 

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

2 årlige kampanjer for håndhygiene. 
 

Handsprit brukes ved ikke synlig skitne 
hender, alternativ er håndvask med vann og 
såpe, engangs håndtørk. Håndspritt 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 egne ”stikkskade 
pakker”,som redegjør for tiltak  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. 
 

Personale avdelingen 
Ringerike kommune 
 
Pleie og 
omsorgstjenesten 
 
Bedriftshelsetjenesten 
Stamina 
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Folkehelse – strukturelle forhold. Samfunnets infrastruktur 
 

Drikkevann Det enkelte vannverkseier (private og 
kommunale vannverk) har driftsansvar og 
beredskapsansvar for alle vannkilder og 
vannforsyningssystem. 
Drikkevannskilder som skal forsyne mer enn 
50 personer, institusjoner, barnehager, 
skoler o.l. skal godkjennes av Mattilsynet.  
Mattilsynet har tilsynsansvaret. 
Prøvetaking ivaretas av mattilsynet i 
offentlige sammenhenger. I private hjem  
ivaretas prøvetaking av privat , evt. med 
assistanse fra smittevernansvarlig 
helsesøster. 
Miljø – og arealforvaltningen skal sikre at 
alle som får byggetillatelse skal ha 
tilstrekkelig og betryggende vannforsyning, 
og sikring av kloakk og avløp  

Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlegen) 
Mattilsynet 
Teknisk tjeneste 

Forskrift om 
vannforsyning og 
drikkevann 2001 
(drikkevannsforskr.) 
 
 
Forskrift om miljørettet 
helsevern  

Forskrift om 
miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 
mv.  
 
 
 
Plan og byggingsloven 

Næringsmiddel Mattilsynet godkjenner 
næringsmiddelvirksomheter. 
Ved mistanke om vann eller 
næringsmiddelbåren sykdom skal 
behandlende lege sikre nødvendige prøver. 
Prøvetagning ivaretas av mattilsynet i 
offentlige sammenhenger. I private hjem 
ivaretas prøvetagning av 
smittevernansvarlig helsesøster  
 

Mattilsynet og 
kommuneoverlegen 

Lov om 
matproduksjon og 
mattrygghet av 2003. 
 
 

Hygiene i offentlige bygg 

og institusjoner, bad, 

turistvirksomheter, 

restaurant etc. 

Tillatelse til overnattingsvirksomhet gis av 
formannskapet med forhåndsuttalelse fra 
mattilsynet (kjøkken og vann), og fra 
miljørettet helsevern/kommuneoverlegen 
for hygieniske forhold i virksomheten. 
Alle matserverings og produksjonssteder 
skal godkjennes av mattilsynet. 
Badeanlegg og tatoveringsvirksomhet skal 
godkjennes. 
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 
 
Skoler og barnehager er områder med økt 
smittebelastning der fokus på hygiene må 
være høyt. Det tilstrebes at alle institusjoner 
i oppvekstområdet utarbeider egne 
infeksjonskontroll programmer. 
 
Det bør rettes særlig fokus på hygiene og 
smitteverntiltak i helse –og 
omsorgsinstitusjoner med heldøgns pleie og 

Mattilsyn 
Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlegen) 

Lov om 
folkehelsearbeid 
(Folkehelseloven) 
  
Forskrift om 
miljørettet helsevern  
 
Forskrift om 
badeanlegg, basseng, 
badstue mv.1996 
 
Forskrift om 
hygienekrav for frisør-
, hudpleie-, 
tatoverings- og 
hulltakingsvirksomhet 
1998. 
 
Forskrift om 
miljørettet helsevern i 
skoler og barnehager 
1995. 
 
Forskrift om 
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omsorg.  Dette pga.. beboernes generelt 
svekkede helsetilstand og samtidig tette 
boforhold med felles pleiere.  Det skal 
utarbeides infeksjonskontroll program for 
hver enkelt institusjon. 
 
Asylmottak, omsorgsinstitusjoner, 
barnehager, skoler, forsamlingslokaler, 
virksomheter med utslipp og virksomheter 
med kjøletårn skal melde fra til kommunen 
ved oppstart av virksomheten. 
 

smittevern i 
helseinstitusjoner 
(infeksjonskontroll 
program) 
 
Lov om 
folkehelsearbeid 
 
Forskrift om 
miljørettet Helsevern  
 
Vannrapport 118 
Forebygging av 
legionellasmitte - 
en veiledning 
3. utgave 
Folkehelseinstituttet 
2012. 
 
Forskrift om 
miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 
 
MRSA veileder 
Vannrapport 

Avfall,slam og 

vannrensing 

Forbrenningsanlegg 
 
Avfallsplasser 
Håndtering og destruksjon av spesialavfall 
 
 
 
 
Slam laguner 
 
 
 
Renseanlegg for rensning av kloakk.. 
Kommunen har egen hovedplan for avløp.  
 

Hadeland/Ringerike 
avfallsselskap as 
 
Tilsyn v. miljørådgiver 
og Miljørettet 
helsevern 
(Kommuneoverlegen). 
 
Teknisk tjeneste, 
miljøvernmedarbeider 
 
 
 
Bl.a. Monserud 

Kommunal 
renovasjonsforskrift 
(1994) 
 
 
 
 
Forskrift om 
gjødselsvarer mv. av 
organisk opphav 2003 
 
 

Skadedyr  

 

 

 

 

 

 

 

Mulig smitte fra dyr 

Teknisk etat: bekjempelse av de fleste typer 
skadedyr i kommunale bygg og kontakt med 
skadedyrsfirma, herunder: rotter (kloakk) og 
duer.  
Viltnemnda: grevling, rev, andre ”ville” dyr i 
bymessig bebyggelse 
Mattilsynet: Skadedyr i næringsmiddel 
industr. 
Tyristrand Vannverk: måkebekjempelse 
(Væleren) 
Dyrevern: katte- hunder 
 
Det er meldeplikt fra behandlende lege til 
smittevernlege og mattilsynet ved mistanke 
eller bekreftede tilfelle av smitte fra dyr til 
mennesker, fx. ornitose (smitte fra fugle), 
ringorm (smitte fra hund, katt, gnagerer, 

Teknisk etat  
Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlege) 
 
Mattilsynet og 
kommuneoverlegen 
 
 

www.fhi.no 
Egen portal for 
skadedyr 
 
Forskrift om 
skadedyrsbekjempelse 
(2003) 
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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-dannere: 

Bl.a.: 

Luftskrubbere, 

luftfukteanlegg, 

kjøleanlegg, 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 
 
Legionellabestemmels
ene:  
Forskrift om 
miljørettet Helsevern, 
kap 3a.  
 
Vannrapport 118 
Forebygging av 
legionellasmitte - 
en veiledning 
3. utgave 
Folkehelseinstituttet 
2012. 
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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. 

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

sjeldne utfordringer i praksis kan skje i morgen.  

 

Konsekvens/ 

sandsynlighet 

Personskade 

Få-små Alvorlig/mulig død < 10døde 

< 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,-10år) 

 MRSA utbrudd i 

helseinstitusjon 

 

Noro-virus utbrudd i 

helseinstitusjon 

Større utbrudd 

av alvorlig 

smittsom 

sykdom 

 

Tuberkulose 

utbrudd 

 

Mindre 

(10.-50.år) 

 Smitte fra skadedyr 

(fx. rotter, duer)  

Utslipp fra 

virksomheter  

og dusjanlegg 

(legionella) 

 

 Pandemi 

Terrorhandlinger 

 

Lite 

(>50.år) 

    

 

Større 

naturkatastrofer 

Biologisk krigføring/ 

terror 

Svikt i vann og kloakk 
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