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1. Innledning
1.1
Målsetting
Smittevernplanen i Haugesund kommune skal sikre at lov om vern mot smittsomme sykdommer (av 5. august 1994 nr. 55, sist endret 2014, gjeldende fra
2015), har en lokal forankring og at lovens krav til kommunalt smittevern oppfylles. Den skal klargjøre ressurser, arbeidsfordeling og ansvarsforhold i en normalsituasjon og i en beredskapssituasjon samt er inngår som en del av kommunens helse og beredskapsplan.

1.2
Smittsomme sykdommer og lokale forhold
Smittsomme sykdommer er en stadig større utfordring i hele verden. Økt migrasjon, globalisering og økt reisevirksomhet påvirker kommunen med økt risiko for
alvorlige epidemier. Økt andel eldre innbyggere vil medføre utfordringer med
økt behov for institusjonsplasser som kan generere flere helseassosierte infeksjoner.
I normalsituasjonen vil det i befolkningen forekomme smittsomme sykdommer
sporadisk og disse kan være alvorlige eller banale, for eksempel ufarlige herpesvirus-infeksjoner og alvorlige meningokokk meningitt-tilfeller. I tillegg vil det
normalt oppstå epidemier også av varierende alvorlighetsgrad. Vi har årlige influensaepidemier samt epidemiske perioder av hepatitt blant rusmiddelavhengige.
Det har de siste årene ikke vært større epidemier med alvorlige smittsomme
sykdommer i Haugesund kommune i en slik grad at det har oppstått en beredskapssituasjon.
Noen sårbarhetspunkter:


Haugesund og omegn har et utbredt stoffmisbrukermiljø, der er det risiko
for blodsmitte og seksuell smitte med hepatitt A, B og C og HIV til rusmiddelavhengige i kommunen.



Haugesund har tidligere hatt et asylmottak og tar årlig imot flyktninger fra
andre deler av verden og som kan bringe med seg smittsomme sykdommer. I tillegg reiser de til hjemlandet sitt på besøk, og kan importere sykdommer når de kommer tilbake.



Befolkningen i Haugesund kommune driver en utstrakt reisevirksomhet,
også til fjerne deler av verden der de utsettes for smitte som normalt ikke
forekommer her.



Haugesund mottar nå ca. 50 cruise-skip årlig med passasjerer og mannskap fra hele verden. Ved akutt sykdom hos både mannskap og passasjerer, ivaretar Haugesund legevakt akuttmedisinsk tjeneste, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven.



Kommunen er et moderne samfunn med gode hygieniske forhold og med
et godt fungerende helsevesen. Risikoen for alvorlige epidemier er liten
bortsett fra i forbindelse med katastrofer, flom, orkan, strømbrudd, krig og
så videre.
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Haugesund og omegn har havner med ankomst av skip og mannskap fra
hele verden, og med risiko for spredning av smittsomme sykdommer fra
sine respektive hjemland.

1.3
Prinsipper i smittevernarbeidet
Hovedprinsippet i smittevernarbeidet er å forsøke å bryte smittekilden. Smittekilden består av:


smittekilden (smitteførende person)



smittestoff (virus, bakterier)



utgangsport (for eksempel hoste ved kikhoste, eller sprøyte ved hepatitt
B)



smittevei (for eksempel dråpesmitte eller blodsmitte)



inngangsport (for eksempel innånding eller sprøytestikk)



smittemottaker (smittet person)

Aktuelle tiltak er forebygging, informasjon, behandling med antibiotika, desinfeksjon, isolering og overvåking, og disse kan settes inn mot de ulike deler av
smittekjeden.

1.4
Kommunens oppgaver
Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, er sikret nødvendig beskyttelse mot smittsomme sykdommer i form av
forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie.
Kommunen skal ha en beredskap i tilfelle en situasjon med utbrudd av alvorlig
smittsom sykdom, som krever beredskapstiltak. Kommunen er pliktig til og skal
drive smittevernarbeid rettet mot enkeltpersoner, grupper av befolkningen og
mot befolkningen generelt, jamfør § 7.1 i lov om vern mot smittsomme sykdommer.
Beboere på sykehjem og helseinstitusjoner smittes lettere her enn i andre omgivelser. Dette skyldes beboere med dårlig allmenntilstand, svekket motstandsevne mot sykdommer som friske ikke blir syke av samt at beboerne er mer utsatt for infeksjoner enn kommunens innbyggere ellers. Smitte skjer lettere i institusjoner der man oppholder seg tett på andre med infeksjoner samt at utstyr
og personell transporterer mikrober mellom beboerne.
Forskrift om smittevern i helsetjenesten plikter kommunene å ha et infeksjonskontrollprogram (IKP) som skal bidra til å begrense forekomsten av smittsomme
sykdommer i institusjoner, forebygge smitte og redusere konsekvenser av
smitte som oppstår gjennom et systematisk arbeide i det daglige. Programmet
skal tilpasses den enkelte virksomhet og være basert på risikovurdering og
identifisering av kritiske punkter i institusjonen.
Haugesund kommune har et overordnet ansvar for at alle kommunens helseinstitusjoner etablerer infeksjonskontrollprogrammer, og kommunen skal sørge for
tilrettelegging og oppfølging av infeksjonskontrollprogrammene samt kvalitetssikre et faglig forsvarlig smittevern.
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Smittevernlegen deltar på møter i «Lokalt beredskapsutvalg for smittsomme
sykdommer» i regi av Helse Fonna.

1.5
Smittevernlegens oppgaver
Smittevernlegen har blant annet følgende oppgaver:


Utarbeide smittevernplan og samt forestå revisjon minimum hver 4. år.
Neste revisjon er i 2023.



Utarbeide oversikt over lovkrav.



Definere målgruppene for infeksjnskontrollprogramm (IKP) i Haugesund
kommune.



Definere ansvarsområder/organisering/ressurser.



Smittevernfaglig godkjenning av IKP i Haugesund kommune.



Ha løpende oversikt over forekomst av smittsomme sykdommer i kommunen, nasjonalt og globalt.



Utføre praktisk smittevernarbeid og bistå kommunen, helsepersonell og
andre i kommunen i vern mot smittsomme sykdommer.



Gi informasjon til befolkningen om forhold rundt smittsomme sykdommer etter behov.



Rådgivning og eventuelt pålegg for å sørge for at kommunen ivaretar krav i
lov om smittevern

Det vises for øvrig til § 7-2 i lov om vern mot smittsomme sykdommer.
Haugesund kommune har kommuneoverlege, med ansvar for miljørettet helsevern og smittevernlege i deltidsstilling.

1.6
Personell og samarbeidspartnere i smittevernarbeidet
Se vedlegg 1- Oversiktliste over personell og samarbeidspartnere

1.7

Materiell

1.7.1 Prøvetaking
Legekontor har utstyr for prøvetaking av personer; blodprøver, avføring, urinprøver, oppspytt med mere.
Vaksineklinikken har ikke lenger lager for å ta tuberkulinprøve og pasienter sendes til Haugesund sjukehus for å ta IGRA (Quantiferon) både i forbindelse med
tuberkuloseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere fra
land med høy forekomst av tuberkulose samt miljøundersøkelser.
Kommunen ved Teknisk drift og Mattilsynet har utstyr for prøvetaking av næringsmidler og vann.

1.7.2 Vaksine
Helsestasjonene har et lite lager av vaksiner, herunder alle vaksiner som inngår
i Vaksinasjonsprogrammet for barn.
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Vaksineklinikken i Haugesund kommune har også et lite lager av de vaksiner
som er mest aktuelle i forbindelse med utenlandsreiser.
Fagansvarlig helsesykepleier på hver helsestasjon og vaksinesykepleier ved
vaksineklinikken bestiller vaksiner på Folkehelseinstituttets nettbutikk for vaksiner, www.fhi.no/sv/vaksine/bestilling, alternativt på
telefaksnummer 22 04 23 10.
Bestilling av vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet, må signeres av
smittevernlegen/den lokale helsestasjonslegen. Apotekene i Haugesund har lager av vaksiner blant annet mot hepatitt A og B, influensa, pneumokokker og
meningokokk A+C. Apoteket har også gammaglobulin, og kan forøvrig bestille
alle andre vaksiner.
Haugesund kommune kjøper hvert år inn et lager med influensa- og pneumokokkvaksiner til bruk ved den årlige massevaksineringen av risikopasienter i
regi av kommunen. Fastleger oppfordres til å kjøpe vaksiner fra dette lageret for
vaksinering av risikogruppene.

1.7.3 Desinfeksjon og rottegift
Legekontor, helsestasjoner og pleieinstitusjoner har desinfeksjonsmiddel til eget
bruk. Haugesund kommune ved Teknisk drift har lager av desinfeksjonsmidler
for vannforsyning (Haugesund vannverk / Røvær vannverk, klorgass/natriumhypokloritt). Apotekene i Haugesund og enkelte fargehandlere, har også desinfeksjonsmidler. Rottegift fås hos vektorkontrollfirma og enkelte fargehandlere/jernvarehandlere.

1.8

Lokaler

1.8.1 Lokaler for isolasjon og behandling
Haugesund sjukehus vil i en normalsituasjon bli benyttet til isolasjon og behandling av smitteførende personer.
Helseinstitusjonene i kommunen kan i en beredskapssituasjon, brukes til behandling og pleie av syke og isolering av smitteførende personer. Dersom smittevernlegen finner det nødvendig, kan også andre kommunale lokaler eller
andre lokaler i kommunen, omdisponeres til smittevernfunksjoner i en beredskapssituasjon.

1.8.2 Lokaler for diagnostisering eller vaksinering
I en beredskapssituasjon kan helsestasjonene brukes til masseundersøkelser
og massevaksinasjon.
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Menighetssøstrene en gang på midten av 1950-tallet.
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2

PROSEDYRER I NORMALSITUASJON

2.1

Oversikt og tilsyn
Smittevernlegen skal ha:


oversikt over forekomst av smittsomme sykdommer blant annet gjennom
det pålagte meldingssystemet MSIS (meldingssystem for smittsomme
sykdommer).



oversikt over vaksinasjonsdekningen mot tuberkulose (BCG) gjennom
kommunens tuberkulosekontrollsystem.



oversikt over vaksinasjonsdekningen i deler av befolkningen gjennom
SYSVAK (Statens helsetilsyns vaksinasjonsovervåkingssystem). Kun
den yngre del av befolkningen er registrert i systemet.



tilsyn etter forskrift om tuberkulosekontroll.

2.2
Mattilsynet
Mattilsynet skal ha tilsyn med næringsmidler og i samarbeid med miljørettet helsevern, ha tilsyn med vannkvalitet og løpende kontroll av bassengbad med videre. Mattilsynet skal også ha kontroll med smittsomme sykdommer som kan
overføres fra dyr til mennesker.

2.3
Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern skal ha tilsyn med kjøletårn, drikkevann, badebasseng og
friluftsbad samt slam til bruk som jordforbedringsmiddel.

2.4
Teknisk drift
Kommunen ved Teknisk drift skal ha internkontrollrutiner vedrørende vannverk/vannforsyningsanlegg.

2.5
Idrettsenheten
Kommunen ved idrettsenheten skal ha internkontrollrutiner vedrørende badeanlegg.

2.6

Forebygging av smittsomme sykdommer

2.6.1 Vaksinasjon - barnevaksinasjonsprogrammet
Helsesykepleiertjenesten utfører vaksinasjon av barn og unge i henhold til sentrale retningslinjer. Det gis informasjon til foresatte, og skriftlig eller muntlig samtykke fra disse skal foreligge. Vaksinasjonene journalføres i kommunens journalsystem, og sendes til Statens helsetilsyn sitt vaksinasjonsovervåkingssystem, SYSVAK, for sentral registrering.
Barnevaksinasjonsprogrammet er frivillig. Så langt har Haugesund kommune
høy vaksinasjonsdekning. Lav vaksinasjonsdekning gir økt risiko for utbrudd av
sykdom. Kommunen prøver kontinuerlig å øke vaksinasjonsdekningen ved økt
informasjon, dels via medier og dels via helsesykepleiertjenesten.
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Helsesykepleiere og leger ved Ungdomshelsestasjonen diagnostiserer og behandler seksuelt overførbare sykdommer og jenter som ikke er vaksinert for
HPV, tilbys vaksine. Ungdommer som går siste året på videregående skole tilbys i november/desember vaksine mot meningokokk A+C.
Haugesund kommune er forberedt på at helsemyndighetene på sikt vil innføre
et vaksinasjonsprogram for eldre.

2.6.2 Reisevaksinasjon
Vaksinasjon og informasjon om smitteforebygging til utenlandsreisende krever
stadig oppdatering av kunnskap om epidemiologisk situasjon (sykdomsforekomst) og vaksineforhold. Vaksinasjon av personer som skal reise utenlands
gjøres av vaksinesykepleier og smittevernlege ved vaksineklinikken. Råd kan
søkes ved Folkehelseinstituttet. Gulfebervaksine settes av smittevernlege eller
vaksinesykepleier ved vaksineklinikken som er godkjente gulfebervaksinatører.

2.6.3 Personer med utenlandsk opprinnelse
Kommunehelsetjenesten ved smittevernlegen får melding fra politikammer eller
Nav når personer av utenlandsk opprinnelse (flyktninger, asylsøkere, familiegjenforening, arbeidsinnvandrere eller andre personer som søker oppholdstillatelse som studenter og lignende) kommer til kommunen. Disse blir innkalt til rutineundersøkelse for tuberkulose ved vaksineklinikken eller hos helsesykepleier
for flyktninger.
Helsesykepleiertjenesten følger opp vaksinasjon av nyankomne barn med evt.
påfyll og fullføring av vaksinasjonsprogrammet, og BCG-/hepatitt B vaksinering
av barn av foreldre fra land med stor forekomst av tuberkulose og hepatitt.

2.6.4 Risikogrupper
Vaksineklinikken, helsesykepleier for flyktninger, sykepleier ved rusteamet, sykepleier i Haugesund fengsel samt fastleger vaksinerer risikogrupper etter gjeldende retningslinjer mot blant annet influensa, pneumokokksykdom, meslinger,
hepatitt A og B. Smittevernlegen har ansvar for å rekvirere vaksine mot hepatitt
B fra Folkehelseinstituttet, dersom denne skal betales av NAV/HELFO, se MSIS
97 43B.

2.7
Tuberkuloseprogram for Haugesund kommune
Tuberkulosekontrollprogrammet er laget for å sikre en god tuberkulosekontroll
tilpasset Haugesund kommune sine behov. Kontrollprogrammet tilfredsstiller
kravene etter forskrift av 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll § 3-1,
revidert januar 2015.
Flytskjema som gjelder for rutineundersøkelse er hjemlet i tuberkuloseforskriftens § 3.1 a, b og c, sist oppdatert 01.03.2017.
Tuberkulosekontrollprogrammet er en delplan til smittevernplanen i Haugesund
kommune.
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2.7.1 Kommunes ansvarsstruktur for kontroll og oppfølging av
tuberkulose
Smittevernlegen i Haugesund kommune har det overordnede ansvar for tuberkulosearbeidet i kommunen. Praktisk tuberkulosearbeid inkludert strukturert
anamneseskjema, rekvirering av interferon-gamma baserte tester (IGRA) og
lungerøntgen delegeres til:


Helsesykepleier for flyktninger:
- For flyktninger bosatt i Haugesund kommune.



Vaksinesykepleier på vaksineklinikken:
1. Arbeidsinnvandrere og studenter fra land med høy forekomst av tuberkulose.
2. Familieinnvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose inkludert familie til arbeidsinnvandrere.
3. Voksne nordmenn samt utlandske statsborgere som i løpet av de
siste tre årene har oppholdt seg mer enn tre måneder i land med høy
forekomst av tuberkulose og skal inntre eller gjeninntre i stillinger i
helse og omsorgstjenesten eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (jamfør utlendingslovens § 14, utlendingsforskriftens § 51, 4.
ledd). Bestemmelsen gjelder også personer under opplæring eller
hospitering.

o Helsesykepleiertjenesten i kommunen:
Barn i barnehage og skole og som er fra land med høy forekomst av tuberkulose.
Kommunens hjemmetjeneste og omsorgssentre er også viktige bidragsytere i
praktisk tuberkulosearbeid som direkte observert medikamentell behandling
(DOT-behandling) og ved kontroll av ekspektoratprøver.

2.7.2 Plikt til tuberkulose-kontroll
Fra 15. oktober 2014 gjelder nye anbefalinger for tuberkuloseundersøkelse i
kommunene. Personer som skal testes, kan møte direkte til blodprøvetaking
(IGRA). Det kreves ikke lenger en innledende hudtest (Mantoux-test). Lungerøntgen tas som før.
Sykdommer som er forenlig med smittsom lungetuberkulose, henvises som
øyeblikkelig hjelp. Arbeidsgiver har plikt til å påse at lungerøntgen er negativ før
tiltredelse.
Følgende grupper har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll:
o Personer som skal jobbe eller hospitere i helse- og omsorgstjenesten, i
lærestillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg inkludert aupair
som har opphold seg i sammenhengende i tre -3- måneder eller mer i
land med høy forekomst med tuberkulose siste tre år, eller har vært i risiko for å bli smittet (alle aldre).
o a) Ved forventet arbeidsperiode under 6 måneder: Rekvirere røntgen +
strukturert anamneseskjema.


Dersom positivt røntgen: Henvise lungepoliklinikken.
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Dersom negativt røntgen: Avslutte med å informere om symptomer på tuberkulose.

o b) Ved forventet arbeidsperiode over 6 måneder: Rekvirere IGRA og
røntgen samt strukturert anamneseskjema.


Dersom positiv IGRA og/eller positivt røntgen: Henvise lungepoliklinikken.



Dersom negativ IGRA og negativt røntgen: Avslutte med å informere om symptomer på tuberkulose.



Personer med midlertidig opphold (3 måneder – 2 år) og varig opphold (>
2 år) i Norge



Alle flyktninger og asylsøkere og alle fra land med høy forekomst av tuberkulose Gjelder både barn og voksne inkludert arbeidsinnvandrere
uansett yrkesgruppe og arbeidsoppgaver.

a) 0 – 14 år
o Barn 0-5 måneder: Personlig konsultasjon med helsepersonell.
o Rutineundersøkelse barn 6 måneder - 14 år: IGRA + strukturert
anamnese.
o Dersom positiv IGRA rekvirere røntgen og henvise lungepoliklinikk.
o Dersom negativ IGRA informere om symptomer på tuberkulose, vurdere BCG dersom uvaksinert.
b) 15 – 35 år fra land med særlig høy forekomst av tuberkulose:
o Rutineundersøkelse: IGRA + røntgen + strukturert anamneseskjema.
o Dersom positiv IGRA og/eller positiv røntgen henvises lungepoliklinikken.
o Dersom negativ IGRA og negativ røntgen informere om symptomer
på tuberkulose, vurdere BCG dersom uvaksinert.
c) Alle andre nyankomne > 15 år med plikt til tuberkuloseundersøkelse ved
ankomst.
o Rutineundersøkelse: Røntgen + strukturert anamneseskjema.
o Dersom positiv røntgen henvise lungepoliklinikken.
o Dersom negativ røntgen informere om symptomer på tuberkulose.
Henvisning gjøres etter standardisert henvisningsskjema (se vedlegg).
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Land med særlig høy forekomst av tuberkulose ble sist oppdatert 11.12.2018
og er:
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Botswana, Djibouti, Eritrea, Etiopia,
Filippinene, Gabon, Guinea-Bissau, India, Indonesia, Kambodsja. Kenya,
Kiribati, Kongo DRC, Kongo-Brazaville, Lesotho, Liberia, Madagaskar,
Marshalløyene, Mongolia, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nigeria, Nord-Korea,
Pakistan, Papua Ny-Guinea, Den Sentralafrikanske Republikk, Sierra Leone,
Somalia, Swaziland, Sør-Afrika, Tanzania, Tuvalu, Uganda, Zambia, Zimbabwe
og Øst-Timor.
Land med høy forekomst av tuberkulose ble sist oppdatert 11.12.2018 og er:
Europa: Aserbajdsjan, Estland, Georgia, Grønland, Kasakhstan, Kirgisistan, Litauen, Moldova, Romania, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Usbekistan.
Andre verdensdeler: Algerie, Aserbajdsjan, Benin, Bhutan, Bolivia, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Den Dominikanske Republikk, Ecuador, Ekvatorial Guinea, El Salvador, Elfenbenskysten, Fiji Ghana, Guam,
Guyana, Haiti, Hong Kong, Irak, Jemen, Kamerun, Kapp Verde, Kina, Nauru,
Nepal, Nicaragua, Niger, Niue, Palau, Panama, Peru, Rwanda, Salomonøyene,
Sao Tome og Principe, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Sør-Korea, SørSudan, Thailand, Togo, Tsjad, Vanuatu, Venezuela og Vietnam.
Oppfølging og ansvar
Ansvaret for oppfølging av de ulike gruppene med plikt til tuberkulosekontroll,
fordeler seg slik:
a) Politiet skal gi smittevernlegen i Haugesund kommune melding om navn og
adresse på personer med utenlandsk opprinnelse som er bosatt i kommunen og som skal oppholde seg i landet mer enn tre måneder og som kommer fra land som anses å ha høy forekomst av tuberkulose (jamfør utlendingsforskriften § 51). Personer med utenlandsk opprinnelse som søker om
arbeids- eller oppholdstillatelse har selv plikt til å melde seg for politiet innen
en uke, og skal bli informert om plikt til tuberkuloseundersøkelse (utlendingsforskriften § 12). Helsesykepleiere for asylmottak og flyktninger varsler virksomhet Helse og hjemmetjenester om alle flyktninger og asylsøkere som
kommer til kommunen, inklusiv familiegjenforening.
b) Arbeidsgiver på arbeidsplasser i helse- og omsorgstjenesten, skoler, barnehager eller andre barneomsorgsinstitusjoner har plikt til å se til at arbeidstakere er undersøkt for tuberkulose før tilsetting. Denne plikten skal være dokumentert i internkontrollsystemet på arbeidsplassen.
c) Den lege eller helsearbeider som blir kjent med symptom som kan gi mistanke om tuberkuløs sykdom skal selv iverksette tuberkulosekontroll og
varsle smittevernansvarlig lege i Haugesund kommune.
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Det er helsesykepleiertjenesten inkludert helsesykepleier for flyktninger og vaksinesykepleier ved vaksineklinikken som utfører strukturert anamneseskjema,
røntgenundersøkelse og IGRA-testing etter rekvisisjon fra smittevernlege. Ved
tvil om fremgangsmåte skal smittevernlege i Haugesund kommune kontaktes.
Smittevernlege skal gi råd, eventuelt etter å ha konferert med tuberkulosekoordinator ved Helse Fonna eller Statens institutt for folkehelse.

2.7.3 Frivillig tuberkulose-kontroll
Dette omfatter grupper som etter epidemiologiske vurderinger har øket risiko for
å føre tuberkuløs smitte:
a) rusmiddelavhengige (alkohol og narkotika)
b) HIV-positive personer
c) personer som omfattes av masse-kontrollprogrammet
Oppfølging og ansvar
Ansvaret for oppfølging av grupper som skal ha tilbud om tuberkulosekontroll
fordeler seg slik:
a) Institusjoner i kommunen med tilbud til rusmiddelavhengige sørger for at
alle nye beboere får legeundersøkelse. I denne undersøkelsen inngår
kontroll av vaksinasjons- og tuberkulinstatus. Fastlegene har ansvar for
rusmidelavhengige ellers i kommunen og fastlegen skal forsikre seg om
vaksinasjonsstatus. Ved tvil skal fastlegen tilby tuberkulinprøve og eventuelt vaksinasjon.
b) Fastlege for immunsuprimerte pasienter inkl. HIV-positive, bør gjøre seg
kjent med deres tuberkulin-status.
c) Helsesykepleiertjenesten og sykepleier/lege ved vaksineklinikken har ansvaret for oppfølging av strukturert anamneseskjema og IGRA/røntgensvar. BCG-vaksinerte barn fra land med høy forekomst av tuberkulose skal
ta IGRA. Dersom positiv IGRA skal røntgen rekvireres og barnet skal henvises barnepoliklinikken. Dersom negativt lungerøntgen informasjon om
symptomer på tuberkulose, BCG-vaksine skal tilbys og saken avsluttes.
Hos øvrige risikogrupper skal helsesykepleiertjenesten og sykepleier ved vaksineklinikken konferere med smittevernlegen om videre oppfølging av IGRA-svar
og røntgenresultat der det er uklart om de er BCG-vaksinerte.
Smittevernlegen har ansvaret for å følge opp og samordne resultatene av lungerøntgen, IGRA og strukturert anamnese.

2.7.4 Ansvaret for oppfølging og kontroll etter tuberkulosekontroll
Smittevernlegen har ansvaret for å følge opp og samordne resultatene av lungerøntgen, IGRA-testsvar og anamnesiske opplysninger.

2.7.5 Hvem skal vaksineres med BCG?
Vaksinasjon er frivillig, men skal bli tilbudt disse gruppene dersom de ikke har
arr etter tidligere vaksine og med negativ IGRA-svar:
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A. Barn og yngre voksne som har en eller begge foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose:
1. Spedbarn - bør vaksineres på helsestasjonen ved 6 ukers alder
2. eldre barn når det oppdages at de ikke er vaksinert tidligere
3. personer under 36 år som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose og som skal oppholde seg i Norge mer enn 3 måneder kan vurderes for vaksinasjon
B. Personer som skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose i
er enn 3 måneder og ha tett kontakt med lokalbefolkningen
1. barn under 18 år
2. personer under 36 år kan vurderes for vaksinasjon
3. i sjeldne tilfeller også aktuelt for personer over 36 år som skal oppholde
seg i områder med høy forekomst av multiresistent tuberkulose og ha tett
kontakt med befolkningsgrupper med høy forekomst av tuberkulose
C. Personer med risiko for smitte i yrkessammenheng. Særlig aktuelt for:
1. Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som over tid (mer enn 3 måneder) skal arbeide med voksne pasienter med smittsom tuberkulose eller
dyrkning av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium.
2. Etter individuell vurdering kan også BCG-vaksine også være aktuelt for
enkelte andre ansatte.
Adoptivbarn fra land med høy forekomst av tuberkulose har ikke økt risiko for å
få tuberkulose med mindre de er smittet før ankomst Norge.
BCG-vaksine skal ikke gis ved HIV-infeksjon.
BCG-vaksine skal ikke gis til spedbarn av HIV-positive mødre. Tidspunktet for
vaksine skal utsettes til det er sikkert at barnet ikke har HIV-infeksjon.
BCG-vaksine kan gis samtidig med andre vaksiner også MMR dersom dette er
nødvendig på grunn av tidspress,
Det anbefales at barn som skal ha både rotavirus- og BCG-vaksine kan få
begge disse vaksinene ved 6 ukers kontrollen på helsestasjonen
Hvis BCG-vaksine og rotavirusvaksine ikke gis samtidig er det ikke noe minimumsintervall mellom vaksinene.
Hvis BCG-vaksine og levende virusvaksine ikke gis samtidig, bør det gå minst 4
uker mellom injeksjon levende virusvaksine til BCG-vaksine, og minst 6 uker fra
BCG-vaksine til levende virusvaksine injiseres.
Oppfølging og ansvar
Det er sykepleier ved vaksineklinikken og helsesykepleiertjenesten som har ansvaret for å informere, tilby og innkalle til vaksinasjon. Helsesykepleiertjenesten
og vaksineklinikken har også ansvar for at dette blir dokumentert i journal og på
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vaksinasjonskortet til pasienten. Der det er tvil om indikasjon/kontraindikasjon
for vaksine, skal smittevernlegen i Haugesund kommune konfereres.
Helsefagstudenter
Tidligere ble alle barn i Norge tilbudt BCG-vaksine i ungdomsskolen. Etter 2009
får bare definerte risikogrupper tilbud om vaksine. Derfor vil de fleste av helsefagstudentene høsten 2018 ikke være vaksinert.
Fram til 01.06.2018 anbefalte Folkehelseinstituttet at helsepersonell og helsefagstudenter burde få tilbud om BCG-vaksine dersom de i løpet av jobb /studietid kom til å ha pasientkontakt i minst 3 måneder. Etter 01.06.2018 foreligger
det ikke lenger en slik anbefaling. Nå er det det arbeidsgiver sitt ansvar å gjøre
en risikovurdering for smittefare og behov for smittereduserende tiltak som
BGC-vaksine.
Folkehelseinsituttet anbefaler BCG-vaksine i yrkessammenheng nå kun til helsepersonell som over tid (3 måneder) arbeider med:



voksne pasienter med smittsom tuberkulose
dyrkning av mykobakterier i laboratorium

Haugesund kommune har derfor sluttet å tilby BCG-vaksinering rutinemessig
for helsefagarbeidere.

2.7.6 Tiltak ved utbrudd av tuberkulose i Haugesund kommune
Tiltak og behandling skal igangsettes og administreres av smittevernlegen i
nært samarbeid med lungespesialist og tuberkulosekoordinator ved Haugesund
sjukehus.
Det må sikres god compliance i tuberkulosebehandlingen og det må i hvert enkelt tilfelle vurderes hvordan dette best kan gjøres. «Direkte observert terapi»
(DOT) skal ligge til grunn og skal gjennomføres ved at medisinen blir administrert av legesekretær på legekontor eller av hjemmetjenesten, hver morgen.
Smittevernlegen har ansvaret for å organisere arbeidet med smitteoppsporing i
nært samarbeid med tuberkulosekoordinator.
Smittevernsporing skal gjøres rundt hvert tilfelle av lungetuberkulose og alle tilfeller av tuberkulose hos barn. Behandlende lungespesialist skal informere
kommunen så snart diagnosen er satt. Smitteoppsporing er smittevernlegens
ansvar og planlegges i samarbeid med lokal tuberkulosekoordinator. Undersøkelsen er hjemlet i tuberkuloseforskriftens § 3-1, bokstav c. Risikoen for å bli
smittet avhenger av varighet og grad av eksponering, pasientens smittsomhet
og kontaktens sårbarhet.
«Særlig smitteeksponerte»; nærkontakter (husstandsmedlemmer, kjernefamilie)
av pasienter som er positive på direkte mikroskopi av luftveiene.
«Andre smitteeksponerte»: kontakter (venner, skoleelever, arbeidskollegaer)
som har vært eksponert mer enn åtte timer av pasienter som er positive på direkte mikroskopi av luftveismateriale.
Ved symptomer forenlig med smittsom lungetuberkulose, gis øyeblikkelig hjelphenvisning.
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Særlig smitteeksponerte kontakter:
Barn 0 - 5 måneder: Telefonisk kontakt lungespesialist samme dag.


Barn 6 måneder - 5 år: Telefonisk kontakt lungespesialist samme dag. Avtal
hvem som skal rekvirerer IGRA og røntgen.



Voksne og barn >5 år: Første IGRA og eventuelt lungerøntgen tas innen 1-2
uker og henvises dersom positive funn.



Kontakter med kjent alvorlig immunsvekkelse og særlig smitteeksponering:



Telefonisk kontakt med lungespesialist samme dag. Avtale hvem som rekvirerer IGRA og røntgen.



Andre smitteeksponerte:
o Barn 6 måneder - 5 år: IGRA innen en uke:
o Dersom positiv IGRA, rekvirere røntgen og henvise lungepoliklinikken. Dersom negativ IGRA, ny IGRA-test, dersom positiv IGRA rekvirere røntgen og henvise lungepoliklinikken, dersom negativ IGRA informere om symptomer på tuberkulose og avslutte.

Andre smittekontakter
Barn 6 måneder - 5 år:
Rekvirere IGRA innen en uke.


Dersom positiv IGRA, rekvirere lungerøntgen og henvise lungepoliklinikken.



Dersom negativ IGRA, ny IGRA-test om 8-10 uker. Dersom positiv IGRA
rekvirere røntgen og henvise lungepoliklinikken. Dersom negativ IGRA informere om symptomer på tuberkulose og avslutte.

Kontakter med kjent alvorlig immunsvekkelse:
Rekvirere IGRA innen en uke.


Dersom positiv IGRA, rekvirere lungerøntgen og henvise lungepoliklinikken.



Dersom negativ IGRA, ny IGRA-test om 8-10 uker. Dersom positiv IGRA
rekvirere røntgen og henvise lungepoliklinikken. Dersom negativ IGRA informere om symptomer på tuberkulose og avslutte.

Andre smitteeksponerte voksne og barn > 5år
IGRA etter 8-10 uker.


Dersom positiv IGRA, rekvirere lungerøntgen og henvise lungepoliklinikken.



Dersom negativ IGRA, informere om symptomer på tuberkulose og avslutte,
jamfør vedlegg nr. 1.

2.7.7 Informasjon, samarbeid og organisering
Smittevernlegen i Haugesund kommune har ansvaret for å gi informasjon og
opplæring til personalet som deltar i kommunen sitt tuberkuloseprogram og
ajourføre kontrollprogrammet. Kommunen vil tilstrebe nært samarbeid (inkludert
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samarbeidsmøter og gjensidig oppfølging av felles pasienter) med tuberkulosekoordinator i Helse Fonna, tlf. 52 73 25 78. Vaksineklinikken har tilgjengelig lover og forskrifter vedrørende lovpålagt kommunalt tuberkuloseprogram.

2.8
HIV/AIDS-forebyggende arbeid
Haugesund har tidligere hatt asylmottak og tar fortsatt imot kvoteflyktninger.
Dette er risikogrupper hvor flere er HIV-positive eller er i familie med HIV-positive pasienter.
Haugesund kommune som regionsenter er samlingssted for rusmiddelavhengige. Dette medfører økt andel av HIV-positive i regionen.
Informasjon om forebygging av HIV skjer via sykepleier ved rusteamet, helsesykepleier/lege ved ungdomshelsestasjonen, helsesykepleier ved skolehelsetjenesten, sykepleier ved vaksineklinikken og via helsesøstre for flyktninger/asylsøkere.
Det er også en forventning at fastlegene utviser informasjonsansvar overfor
sine risikopasienter.

2.9
Forebygge smitte ved sykehjem og i hjemmetjenesten
Både omsorgssentre og hjemmetjenesten står foran stadig nye smittevernmessige utfordringer. Siden 1960-tallet har det vært et økende problem ved helseinstitusjoner med såkalte sykehusinfeksjoner som antibiotikaresistente gule stafylokokker (MRSA)/extended spectrum betalactamase (ESBL)/vankomycinresistente enterokokker (VRE).
Andelen hepatitt B/C og HIV ved helseinstitusjoner og blant beboere betjent av
hjemmebaserte tjenester er økende. Hepatitt B/C og HIV smittes kun ved
kroppsvæskekontakt.
MRSA smittes ved direkte og indirekte kontaktsmitte, men luftsmitte (fjerndråpesmitte) via avstøtte hudceller kan forekomme. Smittsomheten øker dersom beboer har sår med puss, hudsykdommer som f.eks. utbredt eksem eller har innlagt kateter. MRSA kan overleve i tørr tilstand i opptil 10 måneder i støv og partikler og utgjør smittefare dersom den ikke blir fjernet.
ESBL smittes via direkte og indirekte kontaktsmitte og ved fekal-oral kontakt.
VRE smittes via direkte og indirekte kontaktsmitte og ved fekal-oral kontakt.
Generelle forholdsregler:


God håndhygiene, bruk hansker, vask hendene når hanskene er tatt av.



Dekk til egne sår med plastbandasje, også når du bruker hansker.



Beskytt øyne/nese/munn med munnbind/vernebriller ved fare for blodsprut.



Bruk beskyttelsesfrakk/plastforkle ved fare for blodsprut.



Håndtering av utstyr, tekstiler, avfall og renhold av rommet utføres i tråd
med rutinene for kontaktsmitteisolering i institusjonens infeksjonskontrollprogram (IKP).



Beskyttelsesutstyr tas av og håndhygiene utføres før rommet forlates.
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Ser forøvrig rutiner for forebygging av smittespredning i RiskManager.

2.10 MRSA
Ved uventet funn av MRSA (pasient/personale) ved institusjon, vil man normalt
undersøke personer som har hatt direkte kontakt med MRSA-bæreren.
Ved MRSA utenom helseinstitusjon settes det ikke i verk spesielle tiltak for mistenkte/bekreftede MRSA-bærere, ut over generelle forholdsregler. Sykdom forårsaket av MRSA er nominativt meldingspliktige (gruppe B sykdom) Utbrudd i
helseinstitusjon skal meldes til på eget skjema, med kopi til Fylkesmannen og
Folkehelseinstituttet.
Ved innleggelser eller før beboerrettet arbeid i sykehjem, tas MRSA-prøve av
alle som:


tidligere har fått påvist MRSA, men ikke seinere har hatt 3 negative

Eller som i løpet av 12 måneder har:




fått påvist MRSA selv om seinere kontrollprøver har vært negative
bodd i samme husstand som MRSA-positive
hatt nærkontakt med MRSA-positive uten å ruke beskyttelsesutstyr

Eller som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og





vært innlagt i helseinstitusjon
fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helseinstitusjon
arbeidet som helsearbeider
oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir

I tillegg tas MRSA-prøve av alle med kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon,
kroniske hudlidelser eller medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner(kateter/stomi) eller som i løpet av 12 måneder har oppholdt seg sammenhengende
mer enn 6 uker i land utenfor Norden.
Prøvetaking av beboer tas fra følgende steder:







ytterst i hvert nesebor (samme pensel)
svelg inklusiv tonsiller
perineum
sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden
innstikksteder for fremmedlegemer
urinprøve dersom permanent kateter

Prøvetaking av personale:




ytterst i hvert nesebor (samme pensel)
svelg inklusiv tonsiller
sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden
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Smitteoppsporing
Dersom uventet funn hos en inneliggende beboer eller hos personalet:





ta prøve av alt personale og alle beboere på avdelingen
vurdere om prøve skal tas av personale og beboere ved hele eller deler
av institusjonen
varsle smittevernlegen for oppfølging av husstandsmedlemmer/partnere
til positive beboere og MRSA-positive helsearbeidere
beboere med påvist eller mistanke om MRSA-positiv tildeles enerom,
dersom flere MRSA-positive beboere cohort isolering

Isolering:






kun aktuelt når beboer samtykker og er i stand til å samarbeide om smitteverntiltak
langvarig isolering av beboere anbefales ikke
kortvarig isolasjon på eget rom
den første tiden etter påvisning eller mistanke om MRSA
når kjent MRSA-positiv beboer har kliniske tegn på infeksjon

Behandling av MRSA-infeksjon:




følge vanlige prinsipper for behandling av infeksjoner
ved overfladiske hud- og sårinfeksjoner ikke behov for antibiotika
ved kompliserte infeksjoner bør infeksjonsmedisiner og mikrobiolog konsulteres

Sanering av bærerskap:



for alt MRSA-positivt personale
for MRSA-positive beboere dersom dette er mulig. Kan være problematisk ved innlagte fremmedlegemer gjennom hud og kroppsåpninger (permanent urinveiskateter / PEG-sonde)

Fremgangsmåte ved sanering:









behandling i 5-10 dager
mupirocinholdig nesesalve (Bactroban) i hvert nesebor 2-3 ganger daglig
daglig helkroppsvask inkludert hårvask med klorhexidinglukonat 40mg/ml
(Hibiscrub)
rent håndkle etter hver vask
gurgle munnhule (hals minst 2 ganger daglig med klorhexidin munnskyllevann (Corsodyl))
daglig skift av sengetøy og alle klær
om mulig vaske tøy på 60 grader eller mer
dersom tørr hud bruke fuktighetskrem som ikke inaktiverer klorhexidin
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Kontroll etter sanering:


1, 2 og 3 uker samt etter 3, 6 og 12 måneder etter sanering er avsluttet

MRSA-positivt personale skal ikke delta i pasientrettet arbeid før 3 negative
kontrollprøver.
Se for øvrig Folkehelseinstituttets smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten.

2.2.6 Tiltak ved aksidental eksposisjon for blod eller kroppsvæsker
Personer som stikker seg på kanyler eller blir eksponert for blod i åpne sår eller
slimhinner opplever dette som svært dramatisk og det er stor frykt for å bli smittet med HIV eller hepatitt B og C.
Risikoen for smitteoverføring ved stikk på kontaminert kanyle er 10-30 % for hepatitt B, 3-5 % for hepatitt C og 0,3 % for HIV. Dette gjelder både innenfor og
utenfor helseinstitusjoner. Bittskader med penetrering av hud og blødninger
skal behandles som en stikkskade.
Følgende prosedyrer ved stikkskader og andre blodeksponeringer i helseinstitusjoner og hjemmetjeneste gjelder:


Førstehjelp:
Tilstrebe blødning ved å klemme omkring stikkstedet, vaske med såpe og
vann i 10 minutter og desinfisere med Klorhexidin spritoppløsning/vannoppløsning eller jodsprit.



Vurder om det er reell smittefare:
Risikoen er neglisjerbar ved stikk etter insulin- og vaksine injeksjon hos en
pasient som ikke ansees å være i risikogruppen for å ha aktuelle sykdommer.



Vurder om kilden er hepatitt eller HIV-smitteførende:
o Dersom det foreligger en reell smitterisiko, bør man innen 1-2 døgn
undersøke HIV- og hepatittstatus hos kilden. Det er ikke anledning til
å undersøkes kildens smittestatus uten samtykke.
o Dersom det foreligger tidligere negative prøver hos en pasient, er det
ikke nødvendig med nye prøver dersom pasienten ikke har vært utsatt for smitterisiko etter prøvetaking.
o Dersom kilden har negativ HIV og hepatittstatus, bør det likevel tas
en null-prøve for å sikre at den eksponerte ikke har vært smittet tidligere.



Vurder vaksinasjon mot hepatitt B:
o Dersom kilden er HBsAg-positiv eller har ukjent hepatitt B-status skal
det iverksettes tiltak basert på den eksponertes vaksinasjonsstatus
og eventuelt resultat av tidligere hepatitt B antistoffprøver,
antistoffprøver tatt flere måneder eller år etter siste vaksinedose vil
ikke fortelle noe sikkert om den eksponertes beskyttelse eller ikke.
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o Dersom kilden er antiHBc positiv skal det iverksettes tiltak som om
kildens HBsAg-status er ukjent.
o Vaksinasjon av hepatitt B utføres som hurtigvaksinasjon (0, 1, 2, 12
måneder)


Vurder bruk av spesifikt immunoglobulin mot hepatitt B (HBIG):
o Brukes kun sammen med vaksine når kilden er kjent HBsAg-postiv,
den eksponerte er uvaksinert eller har antstoffnivå <10IE og det er
mindre enn 48 timer siden eksponering.
o Dersom hepatitt B-status for kilden til eksponering er ukjent, skal gjøres en risiko vurdering for å avgjøre om HBIG skal benyttes med hurtigvaksinering.



Ta blodprøver hos fastlege, kommunens bedriftshelsetjeneste eller biokjemisk avdeling ved Haugesund sjukehus:
o 0-prøve (tidligst mulig etter eksponering): HIV, hepatitt B og C
o 6 uker: HIV
o 3 måneder: hepatitt B og C, eventuelt HIV
o 6 måneder: hepatitt B



Vurder bruk av antiviral medikamentell posteksponeringprofylakse (PEP)
mot HIV-infeksjon:
o Dersom kilden er HIV-positiv eller dersom ukjent HIV-status, men
sterk mistanke om HIV-positiv kilde.
o PEP bør startes så snart som mulig og innen 48 timer i regi av nærmeste infeksjonsmedisiner med erfaring i HIV-behandling. Anbefalt
behandlingsvarighet er 4 uker.



Dokumenter hendelsen.



Det finnes ingen spesifikk posteksponeringsprofylakse mot hepatitt C.

Ved behov for immunoglobuliner med tanke på hepatitt B og ØH-vaksinasjon,
henvises den eksponerte til akuttmottak ved Haugesund sjukehus. Videre vaksinasjon gjøres ved kommunens vaksineklinikk.

2.2.7 Næringsmiddelkontroll
Mattilsynet har plikt til å føre internkontroll som blant annet gir relevant dokumentasjon om produktkvalitet. Mattilsynet fører systemtilsyn ved næringsmiddelvirksomhetene, og tar nødvendige prøver.
Smittevernlegen skal underrettes straks, dersom næringsmiddelkontrollen mistenker at smittsom sykdom overføres til mennesker via næringsmiddel. På
samme måte skal smittevernlegen underrette Mattilsynet, dersom denne får
kjennskap til slik smitteoverføring.
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Ved mistanke om eller påvist smitte av mennesker fra næringsmiddel, skal Mattilsynet foreta en undersøkelse for å oppspore smittekilden, og treffe tiltak.
For øvrig vises det til lov om matproduksjon og mattrygghet mv. med forskrifter.

2.2.8 Drikkevann
Vannverk over en viss størrelse (20 husstander/hytter eller 100 personer), eller
som forsyner næringsmiddelvirksomheter, skoler eller forsamlingslokaler med
drikkevann, krever kommunal godkjenning. Eiere av godkjenningspliktige vannverk, har plikt til å utføre internkontroll. Andre vannverk skal tilfredsstille kravene
i forskriftene, men er ikke pålagt å etablere internkontrollsystem.
Haugesund kommune har to vannverk, Haugesund vannverk ved Stakkestadvatnet, og Røvær vannverk. Kommunens reservedrikkevannskilde er Krokavatnet.
Miljørettet helsevern og Mattilsynet fører tilsyn, og tar som et ledd i dette prøver
for kvalitetsvurdering (jamfør § 17 i forskrift om vannforsyning og drikkevann sist
endret 2012). For de to kommunale vannverkene, er det blitt laget en egen internkontroll, IKOMAT.

2.2.9 Basseng og friluftsbad
I Haugesund kommune finnes fire offentlige svømmebasseng. Tre er kommunale (Haraldshallen, Havnaberg frisklivsentral og eldresenter, og Håvåsen
skole), samt ett ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.
Eiere av svømmebasseng har plikt til å ivareta internkontrollen. I Haugesund
kommune gjøres dette ved automatisk klorering, regelmessige, manuelle vannprøver og årlig nedtapping. Miljørettet helsevern fører tilsyn og tar som et ledd i
dette, prøver for kvalitetsvurdering.
For friluftsbad skal «Vannkvalitetsnormer for friluftsbad» benyttes, inntil nye forskrifter foreligger. Miljørettet helsevern står for kontrollen av friluftsbad.

2.2.10 Avfallshåndtering
Det er pålagt tvungen renovasjon i kommunen. Det er innført kildesortering i
henhold til hva statlige myndigheter har pålagt kommunene. Restavfall, papir og
matavfall blir samlet inn fra den enkelte husstand. Spesialavfall kan leveres på
miljøstasjonen på Årabrot, alternativt en gang i året til egen miljøbil. Avfallet
som samles inn blir videresendt til godkjent mottak. All virksomhet som har
egen kantine, serveringsvirksomhet, salg av matvarer med mer, plikter å ha
egen godkjent innsamlingsordning. Bedrifter som generer smittefarlig avfall plikter å ha godkjent innsamlingsordning.

2.2.11 Kloakkslam
Det er innført tvungen tømming av septiktanker. Kommunen samler inn septikslam og leverer det til godkjent mottak. Slam fra kloakkrenseanlegg kjøres til
godkjent slambehandlingsanlegg.
Det skal føres internkontroll og tas prøver for kvalitetsdokumentasjon. Miljørettet
helsevern fører tilsyn og forestår kommunens godkjenningsansvar i forhold til
slamforskriftene.
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2.2.12 Skadedyrkontroll
Dersom det er mistanke om at skadedyr (blant annet rotter) medfører risiko for
smitteoverføring, må det vurderes bekjemping. Dette skjer i samarbeid mellom
Miljørettet helsevern og smittevernlegen, og bekjempingen kan utføres av firma
godkjent for vektorkontroll/skadedyrbekjemping/utgassing. Utgassing må meldes og godkjennes av Miljørettet helsevern (kommunen har avtale med Anticimex).

2.3

Diagnostisering

2.3.1 Generelt ved diagnostisering
Til vanlig vil smittsomme sykdommer diagnostiseres av fastleger og/eller av leger på sykehus. Medisinsk poliklinikk ved Haugesund sjukehus spiller en sentral
rolle ved diagnostisering av tuberkulose.
Diagnosene stilles på bakgrunn av vanlig klinisk praksis, og ofte ved støtte av
mikrobiologisk laboratorium eller andre parakliniske, supplerende undersøkelser.

2.3.2 Prøvetaking
Legene tar relevante prøver av smittede/mistenkt smittede personer. Det kan
være blodprøver eller sekret. Legen har plikt til å vise spesiell årvåkenhet overfor allmennfarlige smittsomme sykdommer, og å sette i verk nødvendige tiltak
for å bringe klarhet i diagnosen, se lov om vern mot smittsomme sykdommer §§
3-5 og 3-6.

2.3.3 Spesielt utsatte grupper
Visse befolkningsgrupper kan ha større hyppighet av smittsomme sykdommer.
Dette gjelder mennesker som er utsatt for smittefare på grunn av adferd, blant
annet injiserende rusmiddelavhengige og homoseksuelle menn. Andre har
større sannsynlighet for å ha en smittsom sykdom grunnet opphold i områder
med økt forekomst av smittsomme sykdommer. Det gjelder særlig flyktninger og
personer med utenlandsk opprinnelse fra land utenfor Europa og Nord-Amerika,
men også innbyggere i Haugesund kommune som reiser til andre deler av verden. Begge disse gruppene kan bringe med seg smittsomme sykdommer som
sjelden forekommer her.
Haugesund kommune har helsesykepleierstilling for flyktninger/personer av
utenlandsk opprinnelse med oppholdstillatelse. Dette med tanke på helsekontroll, som tar sikte på å fange opp smittsomme sykdommer i disse gruppene.
Det er lagt særlig vekt på tuberkulosekontroll som er lovpålagt. Vaksineklinikken
forebygger infeksjoner ved hjelp av informasjon og vaksinasjon av reisende i
forbindelse med reiser. Sykepleiere ved rusteamet følger opp kommunens rusmiddelavhengige. Dette omfatter smitteforebygging og vaksinering. Ellers er det
ikke spesiell oppfølging av utsatte grupper, ut over at behandlende leger må
være oppmerksomme på disse forholdene.
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2.3.4 Obduksjon
Smittevernlegen kan vedta at avdøde med allmennfarlig smittsom sykdom skal
obduseres (se lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-5).

2.3.5 Smittsomme sykdommer hos dyr
Veterinær og veterinærmyndigheter skal diagnostisere, behandle, overvåke og
kontrollere smittsomme sykdommer hos dyr. De tar de prøver som er nødvendig for å stille diagnosen. Ved mistanke om eller bekreftet smittsom sykdom hos
dyr som kan overføres til mennesker, er det plikt å melde denne til smittevernlegen.

2.3.6 Skadedyr
Smitte kan overføres via skadedyr og insekter. Insekt kan vurderes ved miljørettet helsevern, hos vektorkontrollfirma eller sendes til Folkehelseinstituttet for
identifisering, dersom det er usikkert om de kan forårsake skade eller smitte.
Dersom det er smitteoverføring fra skadedyr, vurderer smittevernlegen om det
skal iverksettes skadedyrbekjemping, se over.

2.4
Behandling
Behandling av smittsomme sykdommer vil variere ut fra aktuelle smittestoff og
sykdommens alvorlighetsgrad. Ved allmennfarlig smittsomme sykdommer gis
det gratis medisin og legehjelp. Se forskrift om stønad til dekking av utgifter til
viktige legemidler og medisinsk utstyr § 4.

2.4.1 Mennesker
Legene følger de faglige retningslinjer i behandlingen av smittsomme sykdommer. Behandling kan skje i hjemmet eller på institusjon.

2.4.2 Dyr
Mattilsynets distriktskontor følger faglige retningslinjer i behandlingen av smittsomme sykdommer hos dyr.

2.5
Melding
Alle leger har meldeplikt ved diagnostisering av allmennfarlig smittsom sykdom.
Smittsomme infeksjonssykdommer meldes muntlig og/eller skriftlig i MSIS (meldingssystem for smittsomme sykdommer). De skal meldes både til Folkehelseinstituttet og smittevernlegen i den kommunen personen bor, når diagnosen stilles eller mistenkes.
Gruppe A:

Nominativt muntlig umiddelbart og skriftlig samme dag.

Gruppe B:

Skriftlig nominativt og enkeltvis samme dag.

Gruppe C:

Enkeltvis skriftlig ukentlig uten personopplysninger.

Gruppe D:

Alle mistenkte tilfeller av influensa meldes summarisk fra
kommunehelsetjenesten og legevaktstjenesten.
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For gruppene A, B og C meldes sakene av legen som diagnostiserer den meldepliktige sykdommen. For gruppe D sender smittevernlege melding etter opptelling i journalsystem etter retningslinjer gitt i kommunehelsetjenestens internkontrollsystem.

2.6
Informasjon
I forbindelse med utbrudd av smittsomme sykdommer, vil det i varierende grad
være behov for informasjon. Den som etter en faglig vurdering er i fare for å bli
smittet med en allmennfarlig sykdom, har rett til blant annet informasjon, jamfør
lov om vern mot smittsomme sykdommer § 6-1. Den enkelte lege gir den informasjon, i forbindelse med behandling av smittsomme sykdommer, som anses
nødvendig for dette tilfellet.
Smittevernlegen vurderer behovet for informasjon til resten av befolkningen eller spesielle grupper, i forbindelse med endringer i sykdomsforekomst eller epidemier, ved tilfeller av allmennfarlig smittsom sykdom eller andre forhold. Informasjon kan også gis lege og annet helsepersonell, aviser eller andre massemedier.
Følgende punkter bør så langt det er mulig følges:


man bør være tidlig ute med informasjon



helsepersonell informeres før massemedia



i kontakten med massemedia, bør man bruke skrevne pressemeldinger

2.7
Klagerett
Klage på kommunalt vedtak rettes til og avgjøres av Fylkesmannen i Rogaland,
se lov om vern mot smittsomme sykdommer §§ 3-3, 6-1 og 8-3.
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BEREDSKAP

Denne delen av smittevernplanen omhandler beredskap, dersom det skulle
oppstå en fare- eller ulykkessituasjon på grunn av smittsom sykdom. Det vil si
fare for en epidemi, eller utbrudd av en epidemi. Risikoen for en større epidemi
av alvorlig smittsom sykdom i Haugesund kommune, der omfattende beredskapstiltak må settes i verk, synes å være liten. Sårbarheten er begrenset på
grunn av en oversiktlig situasjon, der helsetjenesten er godt utbygget, befolkningen er godt vaksinert og forekomsten av smittsomme sykdommer er relativt
stabil.
Forhold som gir behov for kommunal smittevernberedskap:


endring i eksisterende smittestoff, antibiotikaresistens med mer



nye innførte smittestoff i forbindelse med økt reiseaktivitet av kommunens
innbyggere eller innført til kommunen av flyktninger eller turister



ved destabilisering av samfunnet i forbindelse med en eventuell katastrofe,
kan endring av hygienisk standard føre til epidemier



i normalsituasjonen er små epidemier eller enkelttilfeller av meningitt sannsynlige, og kan medfører behov for beredskap. Videre vil en epidemi som
følge av vannbåren smitte, for eksempel med hepatitt A, gi grunnlag for en
beredskapssituasjon.

Beredskapsorganisasjonen skal bygge på organiseringen ved normale forhold.

3.1

Prosedyrer ved beredskap

3.1.1 Melding
Leger har meldeplikt ved diagnostisering av allmennfarlig smittsom sykdom, se
punkt 2.5.
Sykepleiere, jordmødre og helsesykepleiere har varslingsplikt ved mistanke om
allmennfarlig smittsom sykdom, se over. Lege skal varsles. Se Melding og varsling av smittsomme sykdommer, jamfør vedlegg nr. 2.

3.1.2 Oversikt
Smittevernlegen har oversikt over sykdomsforekomsten, og vurderer MSIS meldinger som løpende kommer inn, ukentlige MSIS rapporter, og eventuelle andre
meldinger eller varsler fra helsepersonell og Mattilsyn. Ved et utbrudd av smittsom sykdom/epidemi, eller fare for et utbrudd, skaffer smittevernlegen seg oversikt over forhold rundt smitteforekomsten, antall tilfeller, smittemåte samt smittestoff.

3.1.3 Mobilisering
Smittevernlegen mobiliserer ressurser etter behov. Ved spesielle krisesituasjoner kan kommunedirektørenen innkalle smittevernlege/kommuneoverlege og
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helsesjef. Disse vil ha det overordnede ansvar, og stå for informasjon utad til
befolkningen.

3.1.4 Smittesituasjonen
Smittevernlegen vurderer situasjonen fortløpende, og vurderer i samarbeid med
Folkehelseinstituttet eller andre samarbeidspartnere, behov for tiltak.

3.1.5 Avgrensing av smittespredning
Tiltak etter aktuell situasjon kan være:


vaksinasjon



desinfeksjon av drikkevann, bruk av alternative drikkevannskilder



isolasjon av syke



møteforbud eventuelt yrkesforbud



evakuering av friske



tilbud om massebehandling hjemme, på sykehus eller i kommunens beredskapslokaler

3.2

Tiltak

3.2.1 Isolering
Ved enkelte sykdommer kan det være aktuelt med isolering i hjemmet for å
hindre smittespredning i barnehager, skoler og på arbeidsplasser. Dette vurderes fortløpende av behandlende lege. Ved større utbrudd kan smittevernlegen
gi retningslinjer. Se MSIS 96-10 som er Folkehelseinstituttet sine anbefalinger.
Isolering i sykehus, kan være aktuelt ved påvist eller mistanke om alvorlig smittsomme sykdommer.
Tvungen isolering i sykehus kan være aktuelt i sjeldne tilfeller, se lov om vern
mot smittsomme sykdommer § 5-1 til § 5-9. Smittevernlegen utarbeider et forslag til vedtak i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland ved fylkeslegen hvor
følgende punkter må foreligge:


Det må være definert som allmennfarlig smittsom sykdom.



Frivillig medvirkning er forsøkt først, og det må kunne dokumenteres at
alt er gjort for å forsøke frivillig medvirkning.



Det er overveiende sannsynlig at andre tiltak ikke kan hindre smitteoverføring.



Det må være overveiende sannsynlig at den smittede kan komme til å
overføre smitte dersom vedkommende ikke isoleres.



Det skal være gjort en helhetsvurdering.

3.2.2 Forbud mot utøvelse av arbeid
Smittet person med allmennfarlig smittsom sykdom som kan smitte andre gjennom sitt arbeid, kan forbys å utføre arbeidet dersom hensynet til smittevernet
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krever det. Vedtaket gjøres av smittevernlegen, sammen med smittevernlege
ved Helse Fonna, se lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-2.

3.2.3 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensing i kommunikasjon
og smittesanering
Bystyret, og/eller Folkehelseinstituttet kan, når det er nødvendig for å forebygge
en allmennfarlig smittsom sykdom, eller for å motvirke at den blir overført vedta:


Forbud mot møter og sammenkomster, eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet.



Stenging, eller begrensing av virksomheter som samler flere mennesker,
for eksempel barnehager, skoler, svømmehaller, butikker, hoteller eller
andre bedrifter og arbeidsplasser.



Stans eller begrensninger i kommunikasjon.



Isolering av personer i geografisk avgrensede områder, eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet, i opptil syv dager om gangen.



Pålegg til private eller offentlige om:
o rengjøring
o desinfeksjon
o destruksjon av gjenstander eller lokaler
o avliving av selskapsdyr
o utrydding av rotter og andre skadedyr
o avlusning
o annen smittesanering

I hastesaker kan smittevernlegen utøve den myndighet bystyret har etter denne
paragraf, se lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

3.3
Informasjon til massemedia
Smittevernlegen informerer helsepersonell, befolkningen generelt og eventuelt
risikogrupper etter behov. Ofte er det hensiktsmessig å bruke massemedia,
men dette må vurderes fra sak til sak. Det vurderes hvor raskt, og hvilke massemedier som skal kontaktes. Før enhver kontakt med massemedia, lages en
skriftlig pressemelding. Se ellers punkt 2.6 Informasjon.

3.4
Normalisering
Smittevernlegen vurderer når en beredskapssituasjon skal avsluttes, og man
går over til en normalsituasjon. Da skal håndteringen av den aktuelle beredskapssituasjonen evalueres, og eventuelle nødvendige endringer i rutiner, inkluderes i smittevernplanen, se punkt 4.1 avvik.
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3.5

Spesielle sykdomsutbrudd

3.5.1 Håndtering av forsendelser som mistenkes å inneholde biologisk
agens
Her vises det til artikkel fra Folkehelseinstituttet av 27.10.2003, se vedlegg 6.

3.5.2 Alvorlig meningokokksykdom
Når det oppstår meningokokksykdom (MK-sykdom) i barnehage, skole, institusjon eller internat, vil det kun unntaksvis være nødvendig å gå til stenging av
disse.
Når det oppstår flere tilfeller av meningokokksykdom i samme nærmiljø, kan det
være aktuelt med ekstraordinære tiltak. I slike tilfeller bør kommuneoverlege/smittevernlege rådføre seg med Fylkesmannen i Rogaland ved fylkeslegen, Folkehelseinstituttet ved divisjon for smittevern, eller med Statens helsetilsyn. Folkehelseinstituttet skal uansett varsles.
Ved ethvert mistenkt tilfelle av MK-sykdom skal pasientens lege forsikre seg om
at smittevernlege er informert, slik at nødvendige forebyggende tiltak kan iverksettes. Telefonisk varsling til MSIS anbefales. Nominativ meldingsplikt, gruppe
B sykdom.
Ved tilfelle av meningokokksykdom skal en gi Penicillin V i 7 hele døgn til:


Husstandsmedlemmer av MK’s tilfeller < 15 år. Dette inkluderer eventuelt
barn hos samme «dagmamma».



Nære kontakter som kjærester, personer som har delt drikkeglass uavhengig av alder.



Skoleklasser, barnehager er vanligvis ikke aktuelle målgrupper for profylaktisk penicillinbehandling.

Vaksinasjon anbefales til personer > 2 år i samme husstand og andre med nær
omgang med pasienten, dersom det foreligger sikker eller sannsynligvis MKsykdom i serogruppe A eller C.
Det anses som viktig at publikum får saklig informasjon om situasjonen. Foreldre må informeres grundig om å observere barn med feber, vurdere allmenntilstand, se til febersyke barn om natten, lete etter utslett og ta kontakt med lege
når en er i tvil.
Haugesund kommune ved skolehelsetjenesten tilbyr «drop in» vaksinering for
hjernehinnebetennelse forårsaket av bakterien meningokokk ACWY to-tre dager i november /desember for alle russ/avgangselever ved videregående skoler
i kommunen.
Elevene anbefales å ta denne vaksinen, men må selv betale for den.

3.5.3

Legionellose

3.5.3.1
Legionellasykdom
Legionellasykdom kan medføre en alvorlig pneumoni, med høy letalitet. Legionellose smitter ikke fra person til person. Det er derfor ikke grunnlag for smitteverntiltak, bortsett fra å være oppmerksom på eventuelle symptomer, dersom
disse har vært utsatt for samme eksponering.
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Behandlende lege som diagnostiserer et tilfelle av legionellose, skal samme
dag melde tilfellet til MSIS, Folkehelseinstituttet, kommuneoverlegen, og eventuelt til kommunelegen i pasientens hjemkommune. Meldingen bør inneholde
en vurdering om hvilke eksponeringer pasienten kan ha hatt de siste ti dagene
før sykdomsdebut.

3.5.3.2
Tiltak for å hindre overføring av legionella via aerosol
Kommunens oppgaver
Smittevernlege plikter i regi av kommunen, å registrere/motta meldinger fra virksomheter som har kjøletårn og lignende innretninger (jamfør forskrift om miljørettet helsevern kap. 3a), samt å utføre nødvendige tiltak, overvåking og kontroll
av aktuelle virksomheter. Smittevernlegen har også ansvar for å gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsansvarlige ved gjeldende innretninger.

3.5.3.3
Tiltak ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av legionellose
Kommunehelsetjenestens oppgaver
Lege, sykepleier, jordmor eller helsesykepleier som mistenker eller påviser et
tilfelle av legionellose skal i henhold til «MSIS- og tuberkuloseforskriften» umiddelbart varsle kommunelegen i pasientens bostedskommune. Dersom kommunelegen ikke kan varsles, skal Folkehelseinstituttet umiddelbart varsles. Kommunelegen skal også varsle Fylkesmannen. Varslingen bør inneholde en vurdering av hvilke eksponeringer pasienten kan ha hatt de siste ti dagene før symptomdebut.
Aktuelle virksomhetsanvarliges oppgaver
Ved mistanke om utbrudd av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av
alle innretninger som faller inn under forskrift om miljørettet helsevern kap. 3 a
for å hindre overføring av legionella via aerosol. Smittevernlege / kommuneoverlege har ansvar for å informere de respektive virksomhetsansvarlige ved
den aktuelle innretningen, som så står ansvarlig for at prøvene tas og analyseres. Prøvene skal alltid tas forut for rengjøring og desinfeksjon.
Se for øvrig Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no) for informasjon om
varsling og videre oppfølging.

3.5.4 SARS
Epidemi erklært over, av WHO. Kommunen har utarbeidet egen plan for SARS
og er å finne i RiskManager.

3.5.5 Ebola
Ebolavirus-sykdom, eller bare ebola, er en alvorlig sykdom med høy dødelighet.
Sykdommen smitter ved nærkontakt med mennesker og dyr som er syke med
og døde av ebola og deres kroppsvæsker. De som ikke er syke er heller ikke
smitteførende.

Side 33 av 53

Smittevernplan 2019

Haugesund kommune

Tiden fra smitte til symptomer (inkubasjonstiden) er 2 – 21 dager, vanligvis 8-12
dager. Tidlige symptomer på ebolavirussykdom er feber, slapphet, oppkast,
diare, dårlig appetitt, hodepine, magesmerter, muskel- og leddsmerter. I tillegg
er det rapporter om konjunktivitt, sår hals, utslett. Etter ca. en uke kan det oppstå svikt i nyre- og leverfunksjon, eventuelt annen organsvikt. Noen pasienter
får indre og ytre blødninger. Dødeligheten ved ebolavirussykdom er 40-90 %.
I mars 2014 utbrøt det ebola i Guinea. Dette ble varslet av helsemyndighetene.
Utbruddet spredte seg etter kort tid til nabolandene Sierra Leone, Liberia og etter hvert Mali. Noen få tilfeller ble rapportert i Senegal og Nigeria. Situasjonen i
Vest-Afrika ble beskrevet som en regional epidemi. Innsatsen for å stoppe utbruddet var stor, både fra lokale helsemyndigheter og utbruddslandene, Verdens helseorganisasjon, og flere hjelpeorganisasjoner samt FN.
Ebolautbruddet i Vest-Afrika var alvorlig, på grunn av utbruddets størrelse og
dødeligheten av sykdommen. Risikoen for en epidemi i Norge er lav. Norske
helsemyndigheter følger situasjonen nøye og følger opp Verdens helseorganisasjons vurderinger og råd.
Personer som har vært på reise i land med utbrudd av ebola og som utvikler
symptomer etter ankomst til Norge, skal holde seg hjemme og ringe 113, og
ikke oppsøke lege, legevakt eller sykehus på egen hånd. AMK vil på dagtid ta
kontakt med smittevernlege og legevaktslege ettermiddag/kveld/helg, som deretter skal ta kontakt med smittevernlege ved Haugesund sjukehus på dagtid, og
medisinsk bakvakt ettermiddag/kveld/helg.
Ved mistanke om ebola skal behandlende lege umiddelbart varsle kommunelege. Dersom kommunelegen ikke er til stede, varsles smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet, tlf. 21 07 63 48. Smittevernlegen varsler Fylkesmannen.
Ebola (Ebola Virus Disease, EVD) er en varslings- og meldingspliktig smittsom
sykdom.
Folkehelseinstituttet er ansvarlig for å varsle Helsedirektoratet, WHO gjennom
det internasjonale helsereglement (IHR) og EU-kommisjonen gjennom EUs
meldingssystem for varsling av utbrudd av smittsomme sykdommer (EWRS).
Før en ebolapasient transporteres til sykehus, avtales det med smittevernlege
eller medisinsk bakvakt ved Haugesund sjukehus, om og eventuelt hvor personen kan legges inn, samt hvordan personen skal fraktes til sykehuset.
Anbefalt personlig beskyttelsesutstyr under transport må ta høyde for transporttid og vanskelige fysiske arbeidsforhold. Det kan derfor være nødvendig å bruke
mer omfattende personlig beskyttelsesutstyr under transport enn ved isolering i
sykehus. Haugesund sjukehus har tilgjengelig en ambulanse med korrekt beskyttelsesutstyr, som vil frakte pasienten direkte til isolering i sykehus uten å gå
via fastlege eller legevakt.
Ytterligere informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.

3.5.6
Pandemisk influensa
Pandemiplanen er en delplan i smittevernplanen til Haugesund kommune, og
bygger blant annet på ROS-analyse av mulige konsekvenser for den enkelte
kommune, basert på kommunestørresle, utarbeidet av Folkehelsesinstituttet.
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3.5.6.1
Innledning
Pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og som affiserer en stor
andel av befolkningen. For influensa beskrives en pandemi som en verdensomspennende epidemi, global spredning av en ny subtype influensavirus, som gir
sykdom hos mennesker og som spres effektivt mellom mennesker, der ingen eller bare noen ganske få kan forventes å ha immunitet mot det nye viruset.
Tidligere pandemier er blitt utløst ved at det er oppstått krysninger mellom influensavirus fra fugl og mennesker, eller ved at et fugleinfluensavirus gradvis har
gjennomgått tilpasninger slik at viruset kan smitte mellom mennesker.
En betydelig andel av befolkningen forventes å bli smittet allerede i løpet av
første sesong (20-40 %) fordi det ikke finnes flokkimmunitet. En pandemi kan
slå til når som helst, men opptrer vanligvis med 10 – 40 års mellomrom. Typisk
forløp - start i en verdensdel og spredning til hele verden i løpet av 6 måneder.
En ny pandemi kan i beste fall bli som en influensasesong i et normalt år. I verste fall kan det komme en ny spanskesyke med betydelig sykelighet og dødelighet. Dette krever at kommunen har en plan for hvordan de vil møte slik utfordring. Haugesund kommunes beredskapsplan for pandemisk influensa er utarbeidet for den enkelte enhet i kommunen og inngår som en del av det kommunale beredskapsplanverk.
Forbyggende strategier ved et pandemiutbrudd er:


generelle forebyggende smitteverntiltak som å holde seg hjemme ved influensaliknende sykdom, nødvendigheten hyppig håndvask



medikamentelle tiltak som vaksine og antiviralia (Tamiflu)

Pandemier og annen opptreden av ikke-humane influensavirus hos mennesker:

Årstall

Kallenavn/

Kilde

Kommentarer

subtype
PANDEMIER
1918

«Spanskesyken»
H1N2

1957

«Asiasyken»
H2N2

1968

«Hong Kong-syken» H3N2

Fugl, trolig ikke
Pandemi med 20-40
reassortert med
mill. døde.
humant influensavirus.
Reassortering
mellom H1N1 og
H2N2 fra fugl.

Pandemi. H1N1 forsvinner.

Reassortering
mellom H2N2 og
H3Nx fra fugl.

Pandemi. H2N2 forsvinner.
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Kallenavn/

Kilde

Kommentarer

subtype
PANDEMIER
1977

«Russerinfluensaen»
H1N1

2009

«Svineinfluensa»
H1N1

Ukjent. Først oppdaget i Kina. Nært
beslektet med human H1N1 fra
1950-årene.

Godartet pandemi, initialt affiserte den personer født etter 1950.
H1N1 har sirkulert
sammen med H3N2
hos mennesker siden
1977.

Svin. Først oppdaget i Mexico.

Pandemi. Alvorlighetsgrad foreløpig usikker.

INFLUENSAVIRUS MED BEGRENSET SPREDNING
BLANT MENNESKER
1976

«Svineinfluensa/Fort Dix-viruset/New Jerseyviruset» H1N1

New Jersey-viruset forekommet i
amerikansk svin
siden 1930-tallet.

1986

H1N1

Nederland. Svine- En voksen med alvorlig
virus med fuglelungebetennelse.
opphav.

1988

«Svineinfluensa»
H1N1

US/Wisconsin
Svinevirus

1993

H3N2

Nederland. Svine- Spredte tilfeller med
virus reassortert
mild sykdom hos barn
med ”gamle” hu- etter svinekontakt.
mane H3N2
(1973/75-liknende) og H1N1
fra fugl.

1995

H7N7

Storbritannia. An- En voksen med
devirus
øyekatarr.
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INFLUENSAVIRUS MED BEGRENSET SPREDNING
BLANT MENNESKER
1997

«Hønseinfluensaen“ H5N2

Hong Kong.
Fjørfe

18 bekreftede tilfeller
hos mennesker, 6
dødsfall.

1998/
1999

H9N2

Hong Kong / Sør- 2 bekreftede (HK) og 5
Kina. Fjørfe?
ubekreftede (Kina) tilfeller. Vanlige influensasymptomer.

2003

H7N7

Nederland, Belgia, (Tyskland).
Fjørfe

89 bekreftede tilfeller
hos mennesker (om lag
1000 sannsynligvis
smittet), noen bekreftede tilfeller av interhuman smitte. Øyekatarr,
men også vanlige influensasymptomer. Ett
dødsfall.

2004

H10N7

Egypt. Ender

To bekreftede tilfeller,
barn av fuglehandler.
Vanlige influensasymptomer

INFLUENSAVIRUS MED BEGRENSET SPREDNING
BLANT MENNESKER
2004-

H5N1

Asia. Fjørfe
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3.5.6.2
Virkeområde og rullering
Pandemiplanen gjelder for Haugesund kommune.
Planen er samordnet med:
1. Smittevernplan for Haugesund kommune
2. Beredskapsplan ved ulykker og krisesituasjoner, Haugesund kommune
Planen oppjusteres løpende ved endringer i lover, forskrifter eller veiledninger.
Planen rulleres politisk hvert fjerde år med første vedtak høsten 2009, sist revidert våren 2019.

3.5.6.3
Lovgrunnlag
Lovgrunnlag:


lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) av
05.08.1994



lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.2011



lov om helsemessig og sosial beredskap av 2001

Forskrift:


forskrift om smittevern i helsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 2005



forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid

Veiledning:


Pandemiplanlegging i kommunehelsetjenesten, Helsedirektoratet 2009 –
07-31

Annet:


Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner, Folkehelseinstituttet



Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa, Helse- og omsorgsdepartementet Versjon 3.0

3.5.6.4
Internkontroll
Pandemiplan for Haugesund kommune følger Haugesund kommunes rutiner for
internkontroll. Dette sikres ved at ansatte ved alle tjenesteområder med relevans til pandemiplanen, er gjort kjent med denne og den enkeltes plikter nedtegnet i planen. Avvik rapporteres på «Avviksskjema» for Haugesund kommunes internkontroll i RiskManager.
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3.5.6.5
Kommunens beredskapsgruppe for smittevern (KBGS)
Kommunen har opprettet en kommunal pandemigruppe som fungerer som kommunens beredskapsgruppe for smittevern. Gruppen ledes av smittevernlegen
og består i tillegg av kommunedirektør, kommunaldirektører, helsesjef, enhetsleder helsesykepleier- og jordmortjenesten, beredskapskoordinator, ordfører og
kommuneoverlege. Gruppen kan suppleres etter behov. Gruppen erstatter ikke
smittevernlegens ansvar etter smittevernloven.

3.5.6.6
Samordning med spesialisthelsetjenesten
Samarbeidsmøter mellom Haugesund sjukehus og smittevernlegene i kommunene Haugesund og Karmøy er veletablerte og informasjonsflyten fungerer.

3.5.6.7
Mobilisering og organisering av helsepersonell
Helsetjenesten i Haugesund kommune vil kunne få en stor belastning under en
pandemi. I tillegg til vesentlig økt press på primærhelsetjenesten, vil denne
også ha redusert bemanning grunnet sykdom. Det vil også være behov for ekstraordinær innsats blant annet i form av massevaksinering. Det vil bli økt behov
for hjemmetjenester.
Kommunens beredskapsgruppe for smittevern kan ved behov, rekruttere pensjonerte helsearbeidere og helsefagstudenter samt ta i bruk frivillig helse- og
omsorgspersonell i Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening for å øke kapasiteten, jamfør helsepersonelloven. I tillegg bruk av deltidsansatte i fulle stillinger, trekke inn vikarer, øke lengde på vakter samt beordring av helsepersonell, er andre virkemidler for å holde helsetjenesten i gang.
Leger har et helt spesielt ansvar for å ivareta sin samfunnsrolle, dette gjelder
også interkollegialt ved høyt fravær blant leger. Smittevernlegen/kommuneoverlegen leder organiseringen og prioriteringen i kommunens samlede legearbeid
under en pandemi.
Kommunens kriseteam skal være i beredskap. Det skal tilbys krisehjelp til familier som har mistet en eller flere av sine nærmeste, eller har familier med mange
syke. Videre skal kriseteamet informere, veilede og støtte kommunens innbyggere.

3.5.6.8
Samfunnskritiske tjenester
Nøkkelpersonell som er viktig for at kommunen og dens innbyggere skal fungere best mulig i en situasjon med unormalt høyt sykefravær.
Samfunnskritiske tjenester er helsetjenesten, apotek, strømforsyning, vannforsyning, renovasjon, offentlig transport, telekommunikasjon, personell i brann- og
redningstjenesten, politi, tollvesen, mattilsyn, Sivilforsvar, Forsvaret og humanitære organisasjoner. Personell i overnevnte grupper er også prioritert i forhold
til vaksinering.

3.5.6.9
Mottak, diagnostisering, behandling og pleie av pasienter
Første kontakt med mulig smittede/syke skjer enten via fastlege, Haugesund
legevakt (tlf. 52 80 40 00 / 116 117), eller kommunens sentralbord
(tlf. 52 74 30 00).
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Første kontakt på telefon:


tilstrekkelig telefonkapasitet



informasjon til befolkningen om hvor de skal ringe



legevakttelefon betjent av sykepleiere



ved behov vil kommunens sentralbord bemannes av sykepleiere



ha klare prosedyrer

3.5.6.10
Triagevurdering per telefon
 trenger ikke legevurdering, kan behandles hjemme med eller uten antiviralia


trenger undersøkelse av lege eller sykepleier



informasjon om oppfølgingskontakt



informasjon om smitteverntiltak, beskyttelsesutstyr



eventuell vurdering av nærkontakter



kartlegge behov for hjelp/pleie

Hendelser som fordrer straks-vurderinger:


pasienter som meldes fra helse og omsorg med behov for avansert medisinsk hjelp



pasienter som hurtig utskrives fra sykehus



utbrudd blant mange beboere i bofellesskap/kommunale institusjoner,
vurdering av isoleringstiltak



oppgradering av hjemmebaserte tjenester

Med henblikk på å redusere smitte mellom mennesker i kontakt med helsevesen, bestrebes adskillelse av mulig influensasmittede og andre pasienter:


på legevakten og de enkelte legekontorene bør mulig smittede i størst
mulig grad mottas via egne innganger



ved betydelig epidemi vil vaksineklinikken omgjøres til influensalegevakt
bemannet av helsesykepleier og lege

Behandling og pleie av pasienter
Overordnet strategi for behandling og pleie av pasienter med influensa, er at
nødvendig hjelp skal forsøkes organisert i hjemmet.
Ved en pandemi vil man måtte påregne tjenesteyting til et større antall mennesker, både i hjemmet og på institusjon. Haugesund sjukehus vil få et større antall
syke å behandle og kan derfor ikke ta imot så mange pasienter med andre diagnoser.
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3.5.6.11
Virologisk diagnostikk
Haugesund kommune følger de nasjonale føringer for virologisk diagnostikk i
relasjon til fase i pandemien. Praktiske endringer formidles av smittevernlegen
løpende.

3.5.6.12
Vaksinering
Smittevernloven har som formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres til befolkningen. Ved å
vaksinere befolkningen i forkant eller tidlig i forløpet av en pandemi, kan sannsynligvis forekomsten av alvorlig sykdom og dødsfall reduseres i betydelig gard.
Norge har inngått avtale med vaksineprodusenten av innkjøp av influensavaksine til hele befolkningen. Haugesund kommune har en gjennomarbeidet og
oppdatert vaksineringsproriteringsliste som er sendt Folkehelseinstituttet.
Influensavaksine anbefales spesielt for:


helsepersonell med direkte kontakt med smittede (legevakt, legekontorer,
helse- og omsorgstjenesten, helsestasjon)



personer med økt risiko, blant andre:
o beboere i omsorgsboliger og sykehjem
o barn og voksne med:


alvorlige luftveissykdommer, hjerte / karsykdommer, leversvikt og nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, svært alvorlig overvekt, KMI > 40, diabetes type 1 og 2, annen alvorlig og/eller kronisk
sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko etter individuell
vurdering, nedsatt immunforsvar



beboere i omsorgsboliger og institusjoner



alle over 65 år



gravide etter 12. uke (2. og 3. trimester)

Influensavaksine anbefales også til:


helsepersonell med direkte kontakt med smittede (legevakt, legekontorer,
helse- og omsorgstjenesten, helsestasjon)



hustandsmedlemmer til immunsupprimerte pasienter



svinerøktere og andre som jobber med griser

Under en pandemi skal også følgende befolkningsgrupper prioriteres:


utvalgte personer i samfunnskritiske funksjoner (kommunal ledelse, helseledelse, matforsyning, strømforsyning, vannverk, avløp, renovasjon, tele/IT,
media, politi/toll, brann/redning, dyrehelse, Sivilforsvaret/Forsvaret, frivillige
hjelpeorganisasjoner med pasientkontakt, nøkkelpersonell for øvrig)



Barn 1/2-2 år



Barn i barnehage, skole og SFO
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Vaksinen er ikke godkjent til barn under 6 måneder.
Vaksineringen er frivillig.
Vaksineringen skal registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK.
Etter at vaksineringen er utført, skal alle vaksinerte få utstedt et eget vaksinasjonskort. Alvorlige bivirkninger og komplikasjoner skal meldes så snart som
mulig til Folkehelseinstituttet, som vil vurdere hendelsene i samarbeid med Statens legemiddelverk og iverksette nødvendige tiltak.
Fremmedspråklige skal ha informasjon om vaksineringen på et språk de forstår,
dette skjer i samarbeid med helsesøstre for flyktninger/asylmottak. Kommunen
skal sørge for et tilrettelagt transporttilbud for de som ikke kan komme seg til
vaksinelokalene på egen hånd.
Vaksinasjon av personer som selv ikke kommer seg til vaksinasjonssted:



Hjemmetjenesten må skaffe oversikt og sørge for vaksinasjon av hjemmeboende syke og eldre som ikke kommer seg til vaksinasjonslokalet på
egen hånd.
Ikke-medisinske oppgaver som registrering av pasienter, køfordeling og
telefonbesvaring vil skje av frivillige fra blant andre Røde Kors, Norsk
Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening.

3.5.6.13
Legemidler og nødvendig medisinsk utstyr
Prioritering og indikasjoner for bruk av antiviralia følger nasjonale retningslinjer.
Apotekene kan levere nok antiviralia (les Tamiflu) fra dag til dag fra nasjonalt
beredskapslager. Omsorgssenteren kan ved behov lagre antiviralia for eget
bruk.
Helse- og omsorgsenhetene skal sørge for å ha etablerte lagre av medisinsk utstyr som hånddesinfeksjonsmidler, munnbind, pussbekken, beskyttelseskjortel,
åndedrettsvern, munnbind med vesir og engangshansker. Kommunens helse
og beredskapsgruppe for smittevern kan ved behov delegere myndighet for innkjøp av alt medisinsk utstyr i kommunen til en utvalgt husøkonom.

3.5.6.14
Oppgaver under pandemiens forskjellige faser
Denne planen forholder seg til WHO’s nivå-karakterisering av en pandemi.
WHO opererer med seks nivåer, hvor nivå fem illustrerer en pandemisk situasjon. I Haugesund kommunes smittevernplan (faseinndelt) er det sammenfall
med WHO’s nivådeling.
Planen forholder seg til WHO’s karakterisering av en pandemi i seks nivåer.
Målsetting:
1. Redusere sykelighet og dødelighet
2. Ta hånd om et stort antall syke og døende pasienter
3. Opprettholde nødvendige tjenester i et samfunn med meget høyt sykefravær
4. Gi fortløpende, nødvendig informasjon til helsevesenet, det offentlige publikum og massemedia.
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Med henblikk på felles forståelse av omfanget og betydningen av en pandemi,
vil følgende talleksempel illustrere den felles kommunale belastning:

Mest sannsynlige scenario

Haugesund

Verste
scenario

Haugesund

Antall smittet 6
md.

30 %

9 000

50 %

15 000

Antall syke 6
md.

15 %

4 500

25 %

7 500

Samtidig syke

5%

1 500

8%

2 400

0,1 % -0,4 %
av syke

4-18

0,4 % 1,1 % av
syke

30-82

Overdødelighet

I veileder fra Helsedirektoratet «Pandemiplanlegging i kommunehelsetjenesten», er det utarbeidet en ROS-analyse av mulige konsekvenser for den enkelte
kommune fokusert på nedenforstående momenter. Denne er lagt med som vedlegg.
Fase 1

Interpandemisk periode

Vaksinasjon av risikogrupper mot influensa og pneumokokksykdom etter nasjonale retningslinjer.
Risikogrupper:


Alle over 65 år.



Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.



Personer med kroniske lungesykdommer, kroniske hjerte-/karsykdommer,
kronisk nyresvikt, kroniske nevrologiske sykdommer / skader, nedsatt infeksjonsforsvar, andre kroniske sykdommer hvor influensa kan representere
stor fare, diabetes mellitus type 1 og 2 samt svært alvorlig fedme



Gravide etter 12. uke.
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Fase 2

Ved smitte mellom mennesker bekreftet av ny subtype influensavirus:

Smittevernlegen ber kommunedirektøren kalle inn til kommunalt beredskapsråd.
Sakliste:
1. Avklare sekretariat og pressekontaktfunksjon
2. Gjennomgå og oppdatere beredskapsplanen

Fase 3

Utbrudd utenom Norge



Holde møte i beredskapsrådet for planlegging med tanke på eventuelle utbrudd i Norge.



Informere om sykdommens profil ved smittevernlegen.



Smittevernlegen skal holde seg selv og kommunens beredskapsgruppe for
smittevern oppdatert om informasjon fra WHO, Folkehelseinstituttet, Fylkesmannen ved fylkeslegen og andre sentrale myndigheter inkludert helseministeren.



Planlegge omdisponering av helsepersonell – hvilke vedtak gjøres av bystyret?



Få oversikt over og kontakte lokale frivillige organisasjoner, eventuelle offentlige (Sivilforsvaret) som kan hjelpe til med pleie og stell av syke.



Diskutere legedekning og legevakt ved sykdom, vurdere samarbeid med
andre kommuner.



Vurdere alternative lokaler til en egen pandemilegevakt, alternativ økt bemanning ved eksisterende legevakt.



Vurdere beordringer av allmennleger til utvidet legevakttjeneste.



Informere fastlegene om diagnostikk inkludert prøvetaking samt pasientoppfølging, telefonkonsultasjoner framfor konsultasjoner, sykebesøk framfor
frammøte på legekontor.



Ta kontakt med Helse Fonna for å forberede samarbeid om bruken med
hensyn til innleggelses- og utskrivingsrutiner



Diskutere lokal bruk av sykehjem og hjemmesykepleiere, vurdere muligheter
for omdisponering av senger i sykehjem ved utskriving eller fortetting (skifte
fra ett- til to-mannsrom).



Forberede informasjonspolitikk i kommunen: hvem har presseansvar (kommunedirektør/smittevernlege); hvordan (internett, lokalavis, radio); hva (lokal, fylke og nasjonal tilstand); sykdommens ytringsformer: når søke lege;
ringe lege framfor å møte opp på legevakt/legekontor; behandlingsalternativer; massevaksinering)



Forberede organisering av registreringsenhet i kommunen



Klargjøre kommunal vaksineringsprioriteringsliste som sendes Folkehelseinstituttet
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Fase 4

Utbrudd i Norge inkludert i Haugesund kommune



Holde møte i beredskapsrådet, sikre at Haugesund kommune kan sikre forebygging, diagnostikk, behandling og pleie.



Opprettholde lokal registreringsenhet for daglig oppdatering av lokal situasjon (antall syke, behov for tiltak). Enheten skal rapportere til lokal informasjonsansvarlig og til Fylkesmannen.



Kartlegge kompetanse i kommunen som kan brukes som reservemannskap
(pensjonerte helsearbeidere, helsefagstudenter både i videregående og
høyskole, militært personale, frivillig helse- og omsorgspersonell i frivillige
hjelpeorganisasjoner).



Forberede omlegging av sykehjemsdrift og opprettelse av alternative pleiesteder.



Informasjonsansvarlig undersøker og registrerer hvordan informasjonen
spres og oppfattes, justering av informasjon etter behov.



Planlegge tiltak etter smittevernloven kap. 4 og 5 ved allmennfarlig smittsom
sykdom (møteforbud, stenging av virksomheter som barnehager, svømmehaller, kinoer).



Gjennomføre massevaksinasjon etter nasjonal prioritet, finne egnede steder
for oppbevaring av vaksine (kjølerom) og massevaksinasjon.



Finne egnede kjølerom for oppbevaring av kadaver under en pandemi.



Kartlegging av kritiske funksjoner
o Alle enheter i kommunen skal utarbeide en liste over hvilke tiltak av virksomhetens aktiviteter som bør eller må videreføres på tross av stort personellfravær over flere uker.
o Enhetslederne må vurdere om hele virksomheten anses som særlig viktig eller at det er aktiviteter som kan stilles i bero en stund.
o Finnes det kritiske funksjoner/arbeidsoppgaver som er spesielt sårbare
ved en pandemi, er det få medarbeidere som har nødvendig kompetanse
til å ivareta dem, er man avhengig av eksterne leverandører?
o Hvor lavt bemanningsnivå kan man tåle for å opprettholde kritiske funksjoner/arbeidsoppgaver?
o Identifisere det laveste nivået for øvrige ressurser som kreves for å opprettholde kritiske funksjoner/arbeidsoppgaver.
o Rangordne funksjoner/arbeidsoppgaver som kreves for å opprettholde
kritiske funksjoner/arbeidsoppgaver.
o Hvilke kvalifikasjoner er nødvendige for å opprettholde kritiske funksjoner/arbeidsoppgaver, hvor avhengig er man av spesialkompetanse, kan
man bruke ufaglærte og er det mulig med minimumsopplæring på kort
tid?
o Hvordan vil virksomheten se ut med 40 % fravær, 30 % fravær, 20 % fravær?
o Viser for øvrig til vedlegg i pandemiplanen: delplanene fra kommunens
enheter – «Rutine ved pandemisk influensa».
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Fase 5

Første pandemibølge over Norge



Sette i gang tiltak



Ta i bruk alternative pleiesteder med friskt personell



Innføre tiltak som nevnt i smittevernloven kap. 4 og 5

Fase 6


Postpandemisk periode

Evaluere de tiltakene som ble foretatt og de rammebetingelser man hadde,
gjennomføre eventuelle endringer i rammebetingelsene og oppdatere beredskapsplanen.

3.5.6.15
Oppgaver mellom pandemier
 Opplæring og gjennomføring av øvelser
Alle nyansatte ledere i helse- og omsorgstjenesten i Haugesund kommune,
orienteres om planen ved ansettelse. Den enkelte leders ansvar presiseres
(ansvar for kartlegging av egen enhet og koordinering av egen enhet i forbindelse med pandemi). Med jevne mellomrom gjennomføres øvelser av
realistisk karakter.


Oppfølging og oppdatering av planen i forhold til nasjonale råd og nye myndighetskrav.
Pandemiplan for Haugesund kommune justeres fortløpende ut fra nasjonale
føringer og krav. Kommuneoverlegen har overordnet medisinskfaglig ansvar
for at planen er samkjørt med nasjonale føringer. Kommunedirektøren i Haugesund kommune har overordnet ansvar for at planen er samkjørt med
andre kommunale planer. Planen er til enhver tid tilgjengelig i gjeldende versjon på Haugesund kommunes nettsider. Planen rulleres administrativt og
politisk.
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Komunestørrelse

Antall innbyggere

Mellomstore
kommuner -

30 000 innbyggere

Haugesund

Stor variasjon i pandemiens
lokale innvirkning
Store deler av
befolkningen
kan være i
samme fase
samtidig.

Mobilisering og
organisering
av helsepersonell

Samfunns-kritiske tjenester, jf.
kap. 7

Mottak., diagnose og pleie av
pasienter i kommunen

Kapasitet
verstefall -scenariet: 8 % av befolkningen syke
på samme tid

Samordning med
sykehus
Utskrivelser/
Innleggelser

Litt mindre sårbar for personellmangel enn
mindre kommuner, men stort
press på tjenesten må påregnes. Mulig med
interne omfordelinger av personell, og bistand
til
mindre nabokommuner dersom egen ressurssituasjon
gjør dette mulig.

Kan også få
behov for nabokommunehjelp hvis
mange i
samme sektor
blir syke samtidig.

Reservemottak
må planlegges.

Planlegg utfra verstefallScenariet:
30 000 innbyggere.

Koordinerende lege.

Hjemmetjenesten
må vurderes styrket for et stort
antall syke, og
avansert pleie.
Koordinerende
lege.

2 400 syke samtidig.
Medikasjon til alle!

Nabokommunehjelp – ta kontakt for å ha et
snarlig møte
med nabokommuner. Det er
nødvendig å ha
inngått avtaler
før pandemi har
utviklet seg.

Samordningen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
blir helt sentral i en
pandemisituasjon og
må avklares på forhånd ut fra de stedlige forhold.
Sentral oversikt over
plassoversikt, pleiebehovsrapport, komplikasjoner og kriterier for bruk av sykehus.
Klare rapporteringslinjer.

Vedlegg til pandemiplan ROS (Folkehelseinstituttet)
Risiko- og sårbarhetsanalyse av mulige konsekvenser for den enkelte kommune vurdert ut fra kommunestørrelsen (Folkehelseinstituttet).

3.5.7

Meslinger

3.5.7.1
Sykdommen
Meslinger (morbilli) skyldes meslingevirus og er en av de mest smittsomme infeksjonssykdommene og er den alvorligste barnesykdommene. Inkubasjonstiden er 10-15 dager. Sykdommen starter ned et katarralsk stadium som varer i
3-4 dager kjennetegnet av moderat feber, snue, hoste og konjunktivitt med lysskyhet, etter 2-3 dager utslett i munnen (Kopliks flekker), deretter fallende feber
eksantemstadiet med utslett, først ansikt, bak ører og hals før generalisert utslett på hele kroppen. Ukomplisert varer sykdommen i en uke. Pasienten er
smittsom inntil 4-5 dager etter debut av utslett.
Meslinger påvirker infeksjonsforsvaret og medfører stor risiko for ettersykdommer som otitt, diare, bronkitt, pneumoni og encefalitt. Dødsfall skyldes vanligvis
encefalitt og pneumoni.
På 1950-talet døde opptil 50 barn i Norge av meslinger, den siste meslingeepidemien i Norge var i 1980-81, det siste meslingedødsfallet i Norge var i 1989.
På verdensbasis er meslinger fortsatt en betydelig dødsårsak for barn. I Europa
har det siste årene vært mange og tildels alvorlige utbrudd av meslinger, særlig
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i befolkningsgrupper som av ulike grunner lav vaskinasjonsdekning, og det har
vært dødsfall.

3.5.7.2
Meslingevaksinen
Vaksinen inneholder levende svekket virus dyrket i kyllingfosterceller. Vaksinen
ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 1969, siden 1983 har den
vært en del av MMR-vaksinen (meslinger, røde hunder, kusma), 2 doser (15
måneder og 13 år).
Målet er å utrydde meslinger, det krever at minst 95 % av alle i barn er vaksiner.
I Haugesund kommune ligger årlig vaksinedekning mellom 90 og 97 %.
Indikasjon for MMR-vaksine:




Alle barn i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet.
Uvaksinert spedbarn fra 9 måneders alder ved økt smitterisiko som
reise til land med økt smitterisiko.
Tidligere uvaksinerte personer som utsettes for meslingesmitte. Vaksine gitt innen 72 timer etter eksponering kan gi en viss beskyttelse.

Indikasjon: alle som ikke er vaksinert før eller ikke har gjennomgått sykdommen.
Dette gjelder spesielt:




innflyttere fra land med lav vaksinasjonsdekning
helsepersonell
barnehagepersonell

Kontraindikasjon:



alvorlig straksallergisk reaksjon overfor neomycin
medfødt eller ervervet immunsvikt inkludert bruk av immunmodulerede
legemidler.

Unntak er HIV-positive barn og friske stamcelletransplanterte.




akutt infeksjon med feber >38grader Celsius.
ubehandlet tuberkulose.
gravide og siste måned før planlagt graviditet.

Allergi mot egg er ikke kontraindikasjon.
Etter 2 doser oppnår de fleste langvarig beskyttelse. Vaksinering av barn skjer
på helsestasjonene. Vaksinering av voksne tilbys på vaksineklinikken og kan
også utføres av fastleger.

Side 48 av 53

Smittevernplan versjon 2019

4

Haugesund kommune

AVVIKSHÅNDTERING OG REVISJON

4.1
Avvik
Dersom det oppdages avvik fra smittevernplanen, skal dette meldes til smittevernlegen via RiskManager. Eventuelle tiltak blir så vurdert for å rette opp forhold eller rutiner, for å hindre nye avvik.

4.2
Revisjon
Smittevernlegen reviderer og oppdaterer smittevernplanen fortløpende, ved behov for endringer, minimum hvert 4. år. Neste revisjon i 2023.
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VEDLEGG

VEDLEGG 1
Personell og samarbeidspartnere i smittevernarbeidet (per februar 2019):

Navn:

Telefon:

smittevernlege Teis Qvale

52 74 42 23 /
52 74 42 18

kommuneoverlege Jostein Helgeland

52 80 40 00 /
52 74 41 12

helsesjef Tone B. Steinsvåg

52 74 41 11 /
913 82 501

Leger:
Eirik Røthing-Simonsen, Haugesund Medisinske Allmennleger

52 70 39 00

Solfrid Anvedsen, Markedet legesenter

52 72 29 17

Svein Gisle Apeland, Breidablikk legekontor

52 80 43 80

Jon Steinar Birkeland, Rossabø legesenter

51 20 13 70

Veronica Iversen Tøgersen, Rossabø legesenter

51 20 13 70

Rune Dramsdahl, Gard helsehus

52 70 18 00

Sidney Felician, Haugesund Medisinske Allmennleger

52 70 39 00

Åshild Fykse, Haugesund legesenter

52 70 55 80

Jan Fyllingen, Solvang legekontor

52 71 35 24

Monica Haga, Rossabø legesenter

51 20 13 70

Kjell Ivar Glette, Haugesund legesenter

52 70 55 80

Andreas Hegdahl, Gard helsehus

52 80 43 80

Erling Iveland, Gard helsehus

52 80 43 80
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Brita Luggenes, Haugesund Medisinske Allmennleger 52 70 39 00
Stig Lillesund, Vital helsehus

52 82 70 00

Elen-Marta Hovig, Solvang legekontor

52 71 35 24

Tor Johannesen, Haugesund legesenter

52 80 55 80

Anne Kvalheim, Haugesund Medisinske Allmennleger 52 70 39 00
Torleiv Kvalvik, Markedet legesenter

52 72 29 17

Stein Roar Kringeland, Bylegane

52 70 16 80

Sjur Erik Melkeråen, Markedet legesenter

52 72 29 17

Hawre Ali Mohammed, Bleikemyr legesenter

52 74 42 00

Maren Lidal Waage, Legesenteret Sør

52 73 73 66

Richard Solvang, Legesenteret Sør

52 73 73 66

Marianne Svindland, Legesenteret Sør

52 73 73 66

Christian Veuskens, Markedet legesenter

52 72 29 17

Monica Wiese, Haugesund Medisinske Allmennleger

52 70 39 00

Torfinn Waage-Rasmussen, Bylegane

52 70 16 80

Adam Abrahamsson, Vital helsehus

52 80 70 00

Olav Dankel, Haugesund Medisinske Allmennleger

52 70 39 00

Emma Beltran, Haraldsgata legekontor

51 73 10 03

Eirik Stenby Hauge, Bleikemyr legesenter

52 74 42 00

Teis Qvale, Bleikemyr legesenter

52 74 42 00

Smittevernlege ved Haugesund sjukehus

52 73 20 00

Tuberkulosekoordinator i Helse Fonna

52 73 20 00 /
52 73 25 79

Medisinsk avdeling, Haugesund sjukehus

52 73 20 00 /
52 73 25 29

Mikrobiologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus
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Bakteriologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

05151

Virologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

05151

Immunologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

05151

Folkehelseinstituttet (FHI)

21 07 00 00

FHI, Vaksinasjonsavdelingen

22 04 22 00

FHI, Avdeling for skadedyrkontroll

21 07 70 00

FHI, Seksjon for forebyggende infeksjonsmedisin

22 04 26 43

Mattilsynet Haugaland

22 40 00 00

Vektorkontroll, Anticimex

815 48 250

Smittevernkontoret i Haugesund kommune

52 74 42 15 /
52 74 42 18

Miljørettet helsevern

52 74 42 15 /
52 74 42 18

Helsestasjon og skolehelsetjenesten ved Anne Brit
Bjerkenes
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VEDLEGG 2
LOV OM VERN MOT SMITTSOMME SYKDOMMER
VEDLEGG 3
LOV OM MATPRODUKSJON OG MATTRYGGHET
VEDLEGG 4
BESKRIVELSE AV HÅNDTERING AV FORSENDELSE SOM MISTENKES Å
INNEHOLDE BIOLOGISKE AGENS
VEDLEGG 5
KRAV OM Å HINDRE SPREDNING AV LEGIONELLA VIA AEROSOL
VEDLEGG 6
FORSKRIFT OM TUBERKULOSEKONTROLL
VEDLEGG 7
RUTINEUNDERSØKELSE FOR TUBERKULOSE
VEDLEGG 8
HENVISNING ETTER TUBERKULOSEUNDERSØKELSE I KOMMUNEN
VEDLEGG 9
SMITTEOPPSPORING
VEDLEGG 10
BCG-VAKSINASJON AV HELSEFAGSTUDENTER
VEDLEGG 11
SAMHANDLING VED ET EVENTUELT UTBRUDD AV AVIÆR INFLUENSA I
NORGE
VEDLEGG 12
RÅD FOR REISER TIL OMRÅDER MED EBOLA-UTBRUDD
VEDLEGG 13
BEREDSKAPSPLAN FOR UTBRUDD AV SMITTSOMME SYKDOMMER I
HELSE FONNA HF
VEDLEGG 14
MRSA-VEILEDEREN
VEDLEGG 15
FORSKRIFT OM SMITTEFARLIG AVFALL FRA HELSETJENESTE OG DYREHELSETJENESTE MV.
VEDLEGG 16
RUTINER FOR RISIKOVURDERING OG OPPFØLGING AV ASYLSØKERE
SOM KOMMER FRA LAND MED UTBRUDD AV EBOLASYKDOM
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