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GENERELL DEL
INNLEDNING
Lovgrunnlag/fagbasis
Kilde: www.lovdata.no
www.fhi.no
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Andre lovverk (linker)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell oven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)

Forskrift - utdrag
Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a. Krav om å hindre spredning av legionella via aerosol
Forskrift om tuberkulosekontroll.
Veiledere - utdrag
Smittevern 7: Veileder for tuberkulose
Smittevern 8: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS anlegg
Smittevern 11: Veileder for håndhygiene
Smittevern 15: Rettleier for forskrift om smittevern i helsetenesta
Smittevern 16: MRSA veilederen
Smittevern 17: Utbruddshåndboken
Smittevern 18: Smittevernhåndboken

Ansvarlig for plan
Smittevernlege Martin Eikrem
Revisjon hvert 4. år. Ved senere revisjoner vil dette skje samtidig med revisjon av kommunens overordnede
beredskapsplan. Ellers skjer det årlige oppdateringer dersom behov.

Når er planen for smittevern relevant
Smittevernarbeidet har som målsetting å sikre befolkningen vern mot smittsomme sykdommer ved
forebygging, diagnostikk og behandling, samt å motvirke spredning i og utenfor kommunen (Lov om vern
mot smittsomme sykdommer § 7-1 ).
Planen skal legge til rette for at vi i arbeidet mot smittsomme sykdommer velger å gjøre de rette tiltak til
rett tid. Den er gjeldende i hverdagens utfordringer og i ekstraordinære situasjoner.

3

Planen bygger på prinsippet om at de som i hverdagen håndterer oppgavene også er ansvarlige i
beredskapssituasjoner (nærhet, likhet og ansvarsprinsippet) og eventuelt samvirke med andre etater
(samvirkeprinsippet).
Smittevernplanen en del av kommunens samlede beredskapsplan

Definsisjoner og hovedprinsipper
Smittsom sykdom: «En sykdom eller smittebærer tilstand, der årsaken er en mikroorganisme (smittestoff)
eller en parasitt som kan overføres til mennesker. Som smittsom sykdom regnes sykdom hvor årsaken er gift
(toksin) fra mikroorganismer».
Allmennfarlig smittsom sykdom: «En sykdom som er særlig smittsom, eller som kan opptre hyppig, eller
har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader, og som fører til langvarig behandling, utbre seg
til belastning for folkehelsen, eller utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende tiltak
eller helbredende behandling for den.»
Hovedprinsippet i smittevernsarbeidet består i å bryte smittekjeden:
1) Smittestoff (virus, bakterier m.m.)
2) Smittekilde (smitteførende person)
3) Utgangsport (eks. Hoste, avføring eller brukt sprøyteutstyr)
4) Smittevei (dråpesmitte, blodsmitte, fekal-oral smitte)
5) Inngangsport (innånding, sprøytestikk)
6) Smittemottaker (smittet person)

Dokumentasjon
Det føres logg for ledere, og alle operative enheter og ved teaminnsats. Ansvarlig for dette er hver enkelt
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leder og de aktuelle team og enhetsleder. En logg vil ofte inneholde personfølsomme data og er unntatt
offentlighet. Den føres derfor i sikret system.

Kjennetegn for Karmøy kommune/sårbarhetspunkter
- Høy reisevirksomhet til utlandet som i befolkningen forøvrig.
- Desentralisert asylmottak etablert i 2016.
- Import av utenlandsk arbeidskraft i bygg/anlegg/industri (risiko for tuberkulose)
- Etablert rusmiljø.
- Havn/skipsvirksomhet i omr. Tysvær/Karmøy.
- Lufthavn
- Høyere forbruk av antibiotika enn landsgjennomsnittet i befolkningen (økt resistensproblematikk)

Smitteverndata
- Nettsted: www.fhi.no, inkl. Sysvak.
- MSIS utgir årlig en statistikk som viser forekomsten i hver kommune, fylker og på landsbasis
(http://www.fhi.no/helseregistre/msis/statistikk).
- Vaksinasjonsdekning for barnevaksinasjoner: 94 % blant 2-6 åringer, 93 % blant 16 åringer. Sysvak utgir
årlig en statistikk som viser vaksinasjonsdekningen i kommuner, fylker og på landsbasis
- Vaksinasjonsdekning influensavaksine: 2500 doser gitt i Karmøy i 2015. 6400 personer > 65 år er i
målgruppe for vaksinering, samt ca 13% av alle under 65 år er i risikogruppe. Dekningen må derfor
forbedres.
- Forekomst av ulike infeksjonssykdommer avviker generelt ikke fra landsgjennomsnitt.

Nylige hendelser og erfaringer
Ila 2015:
Utbrudd kikhoste i barnehage
Flere tilfeller av EHEC i barnefamilier
2 smitteoppsporinger lungetuberkulose
MRSA-utbrudd i kommunalt bofellesskap
ESBL-utbrudd i Kopervik bu- og beh.heim.
MRSA-utbrudd i svinefarm som medførte spredning til et stort antall gårder på Haugalandet.
Det har blitt nedsatt et hygienenettverk for utarbeidelse av tilpassede infeksjonskontrollprogram basert på
ROS-analyser for den enkelte institusjon i Karmøy kommune.
Samarbeid pågår mellom personalledelse, smittevernlege og bedriftshelsetjenesten for å styrke og forenkle
rutiner for smittevern av egne ansatte og i institusjoner
Interkommunalt samarbeid for økt vaksinasjonsdekning, spesielt influensavaksinering.
Personalressurser: Det er organisert en ny 25% stilling som smittevernansvarlig helsesøster i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten som vil bistå smittevernlege i forebyggende smittevernarbeid,
utredning av og oppfølging av enkeltsaker, innsats mot antibiotikaresistens, samt bistå enheter og
virksomheter i Karmøy kommune i smittevernarbeidet, bl.a.
- Influensavaksine
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- Håndhygiene
- Infeksjonsovervåking
- Vaksinasjon
- Rådgiving, også til bedrifter med risiko for tuberkulose blant ansatte.

Institusjonenes smittevernplan – infeksjonskontrollprogram
Alle helse- og omsorgstjenester - bofellesskap, hjemmebasert omsorg og asylmottak – må ha en egen plan
med program for smittevernarbeidet.
Skoler og barnehager, aktivitetssentre og møteplasser må ha aktiv fokus på smittevern og egne planer for
håndtering av allmenne smittsomme sykdommer. Programmet må tilpasses formålet.
For kommunens helseinstitusjoner skal det finnes et tilpasset infeksjonskontrollprogram. Ledelse ved
institusjonen er ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av programmet. For nærmere beskrivelse:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

Prioritering - ROS
Prioritering i arbeidet mot smittsomme sykdommer tilrettelegges etter en risikoanalyse basert på type
agens, dets virulens, og konsekvenser av sykdommen for individet og/eller grupper av individer/samfunnet.
Plan for og innsats rettet mot utredning og bekjempelse av infeksjonssykdommer planlegges ved at gå
gjennom leddene:
• Forebygging
• Diagnostikk og behandling
• Smitteoppsporing og informasjon
• Melding
1. SMITTE STOFF

Forebygging

Viktige generelle forebyggende tiltak:
• Håndhygiene, lett tilgjengelig håndsprit /vann-såpe i offentlige bygg
• Fokus på hygiene og smittevern, i hverdagen og ved planlegging og innretning av institusjoner
(helse og omsorg, oppvekst og teknisk etat)
• Restriktiv antibiotikabruk
• Vanntemperatur i varmt vannsberedere > +70 gr., sanering av rør.
• Tilgjengelig helsetilbud til alle som har behov, særlig risikogrupper (rusmisbrukere,
arbeidsinnvandrer, psykisk syke, asylsøkere, vanskeligstilte familier (særlig barnefamilier)
• Vaksinering av barn og unge (bl.a. meningokokk vaksinasjon på videregående skole),
utenlandsreisende, asylsøkere, flyktninger, innvandrere og yrkeseksponerte.
• Undervisning og informasjon om sykdommer, smittemåter og forebygging
• Mathygiene og godt renhold i alle kjøkkenbedrifter (barnehager, skoler, institusjoner).
• Oversikt over befolkningens helse og særlige utfordringer i kommunen
• Forebyggende helseundersøkelser
• Opplysning og gjennomgang av rutiner i bedrifter med særlig risiko for tuberkulose blant ansatte.
• Kampanje for håndhygiene og influensavaksinering.
• Tiltak ved smitteutbrudd for å redusere spredning
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ANSVAR OG ORGANISERING AV SMITTEVERN I KARMØY KOMMUNE
Stedfortrederfunksjon
Smittevernlegefunksjonen i Karmøy kommune skal kunne ivareta aktuelle kommuneoverlegeoppgaver
innen smittevern beskrevet blant annet i denne planen og i smittevernloven. Funksjonen benevnes videre
som «smittevernlegen».
Om smittevernlegen ikke er tilgjengelig:
1. stedfortreder: Kommuneoverlegen
2.stedfortreder: Legevaktssjefen
Smittevernlegen har ikke vaktordning, men kan kontaktes utenom vanlig arbeidstid og vil stille opp dersom
han/hun har tid og anledning.
Som vedlegg skal det til enhver tid foreligge liste med navn på de leger som skal ha smittevernlegens ansvar.
Adresseliste over smittevernlege og stedfortreder i Karmøy kommune:
(Listen er satt opp i prioritert rekkefølge. Start med øverste navn, og gå videre nedover)
1. Smittevernlege Martin Eikrem, Åkra legesenter. Mob 41 14 09 60 (Åkra legesenter 52 84 50 15)
Mail: martin.eikrem@karmoy.kommune.no
2. Kommuneoverlege Miran Miah, Avaldsnes legesenter/Rådhuset. Mob 41 36 61 90
3. Legevaktssjef Deniz Tekin, Åkra legesenter. Mob 94 16 04 58 (Åkra legesenter 52 84 50 15)
1. SMITTE STOFF

Informasjonsarbeid

Til hvem

Ansvarlig

Beskrivelse

Hjemmel

Generell informasjon og
helseopplysning
- offentlig
- privat

Smittevernlegen og
miljørettet helsevern
Helsesøstertjenesten

Informasjon og opplysning
om smittsomme
sykdommer og forebygging
av disse

§7-1 i smittevernloven

Informasjon til media

Smittevernlege, rådmann og
informasjonsrådgiver.
Smittevernlegen
koordinerer og leder
informasjonsarbeidet.
Kommuneoverlegen er
ansvarlig.

Informasjon ved enkelt
Enkelt individ: Behandlende
tilfelle av smittsom sykdom lege.
Større grupper:
Smittevernlegen tar stilling
til og utfører i samarbeid
med behandlende lege
Informasjon inn i
kommuneorganisasjonen

Smittevernlege
Kommuneoverlege
Helsesøster

§2-1 i smittevernloven

Informasjon og samarbeid
legges til eksisterende
samarbeidsorgan og
ledelse. Smittevernansvarlig
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helsesøster og
smittevernlege er sentrale i
forhold til informasjon og
råd om vaksiner, hygieniske
spørsmål og undersøkelser.
Meldeplikt og varsling

Behandlende lege

Leger har meldeplikt ved
MSIS og Tuberkulose
mistanke om eller
registerforskriften
diagnostisering av
allmennfarlig smittsom
sykdom. Meldingen går til
Folkehelseinstituttet med
kopi til smittevernlegen. Det
brukes fastsatt skjema
(MSIS), og det deles i tre
kategorier:
Gruppe A: nominativ melding
Gruppe B: skriftlig melding
enkeltvis uten pasientidentitet
Gruppe C: Summarisk melding
etter fastlagte intervall.

Utbrudd varsles FHI til
smittevernvakta eller
nettsiden «Vesuv».
Enkelte sykdommer er
varslingspliktige, dvs. at det
umiddelbart skal formidles
beskjed til smittevernlegen/
folkehelseinstituttet/
mattilsynet. Melder må da
sikre at informasjonen er
mottatt.
Oversikt over
befolkningens helse

Smittevernansvarlig
helsesøsøter
Smittevernlege

Alle MSIS meldinger
Lov om Folkehelse
vurderes av smittevernlege.
De samles i eget arkiv hos
smittevernansvarlig
helsesøster

Opplæring, kompetanse

Kommunen som
arbeidsgiver
Helsepersonell

Sikre nødvendig
Lov om kommunale helse
kompetanse innen
og omsorgstjenester
smittevernarbeidet hos alle
ansatte, herunder
håndhygiene.
Smittevernansvarlig
personell skal løpende
holde seg oppdatert. Det
deltas årlig i to
oppdateringskurser ved FHI:
Vaksinedagene (høst)
Smitteverndagene (vår)

Beredskap ved enkelttilfeller av smittsomme sykdommer
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1. Den enkelte leges selvstendige ansvar: Smittevernlovens § 3-6. Legens plikt til å foreta
smitteoppsporing: En lege som har sikker kunnskap eller har mistanke om en allmennfarlig smittsom
sykdom som skyldes overføring av smitte fra en person til en annen, skal foreta smitteoppsporing dersom
dette er gjennomførbart og hensynet til smittevernet krever det. Legen skal i så fall spørre den smittede om
hvem smitten kan være overført fra, om når og på hvilken måte smitteoverføringen kan ha skjedd og om
hvem han eller hun kan ha overført smitten til.
Er vilkårene etter første ledd oppfylt skal legen, eventuelt gjennom den smittede, ta kontakt med dem som
smitten kan være overført fra eller til og undersøke disse. Plikten bortfaller dersom den smittede pasienten
eller de som han eller hun oppgir som smittekilder eller mulig smittet, godtgjør at aktuelle personer
allerede er undersøkt eller får nødvendig behandling eller omsorg.
Dersom legen ikke ser seg i stand til å gjennomføre smitteoppsporing og oppfølging av de mulig smittede
etter første og andre ledd, skal legen uten hinder av lovbestemt taushetsplikt gi underretning om dette til
kommunelegen hvis hensynet til smittevernet krever det. Legen skal da også gi opplysning om
smittekontakter. Det samme gjelder dersom legen har grunn til å anta at en smittet person ikke følger den
personlige smittevernveiledningen som legen har gitt etter § 2-1. Legen skal alltid ta kontakt med
kommunelegen når det er mistanke om en allmennfarlig smittsom sykdom som skyldes miljøsmitte, f.eks. en
sykdom som skyldes overføring av smitte fra drikkevann, matvarer eller dyr.
Hvis en lege tar kontakt med kommunelegen etter tredje ledd, skal kommunelegen overta den videre
oppklaring og oppfølging når det viser seg at den første legen ikke har de nødvendige forutsetninger for
arbeidet.
2. Hvis det trengs assistanse med smitteoppsporing og behandling, er ikke kopi av MSIS-melding til
kommunelegen tilstrekkelig. Man bør da ta personlig kontakt med smittevernlegen uten videre opphold
på telefon eller mail.
3. Se evt. beskrivelse av aktuell sykdom/situasjon i smittevernplanen.
4. Det er svært nyttig å kjenne til Folkehelseinstituttet sine nettsider og søke informasjon og tips her,
www.fhi.no. Se særlig beskrivelse under «tiltak ved enkelttilfeller eller utbrudd» under hver enkelt
sykdom. Her finner man «to-the-point» informasjon om de fleste situasjoner.
5. Kontakt smittevernansvarlig lege eller stedfortreder (kommuneoverlegen eller legevaktssjef).
6. Folkehelseinstituttet har en smittevernvakt som kan kontaktes av behandlingsansvarlig lege hvis behov
for ytterligere bistand. Se FHI sine nettsider for kontaktinformasjon.

Beredskapssituasjoner
To typer:
1) Smitte mellom mennesker
2) Smitte fra næringsmidler/smitte fra omgivelser til mennesker
- I en situasjon med risiko for eller erklært endemi, epidemi og pandemi skal smittevernarbeidet følge
samme mal som i normalsituasjoner. Dersom antallet av nye tilfelle dobles på en uke, kan smittesituasjonen
kalles en epidemi. En epidemi som sprer seg over større deler av verden kalles en pandemi.
- Den kommunale helsetjenesten råder ikke over ekstra ressurser som kan trekkes inne i ekstra ordinære
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situasjoner. Det vil være kommunes daglige helse- og omsorgstjeneste, fastleger og legevaktstjeneste som
ivaretar beredskapssituasjonen og prioriterer det i forhold til andre oppgaver.
- Smittevernlegen har i samarbeid med smitteverngruppen ansvar for å koordinere innsatsen og varsle
rådmannen for evt. mobilisering av krisestab i kommunen.
- Smittevernberedskapen skal ses i sammenheng med den generelle medisinske beredskap i kommunen og
kommunens kriseberedskap.

En oversikt over personer med ansvarsoppgaver
Smittevernlegen har i samarbeid med kommuneoverlegen ansvar for
- Overordnede medisinsk faglige beredskap, herunder oversikt over allmennfarlige smittsomme sykdommer.
- Informasjon i og utenfor organisasjonen i samråd med kriseledelse og informasjonsrådgiver, inkl.til media.
- Varsling av beredskapsledelse (rådmann og beredskapsleder)
- Sammenkalle evt. assisterende personell.
- Ved smitte fra næringsmildler, dyr eller fugler: Samordne arbeidet med Mattilsynet.
- Samhandling med fastleger og legevakt
Kommuneoverlegen og smittevernansvarlig helsesøster
- Gi råd og assistere smittevernlegen med å sikre utredning og samhandling i beredskapsarbeidet innenfor
deres fagfelt
- Smittevernansvarlig helsesøster har ansvar for vaksinebestilling og gjennomføring av smitteoppsporing og
vaksinasjon sammen med smittevernlegen. Bistå med prøvetaking.
Rådmannen leder kriseberedskapsgruppen. Har ansvar for
- Kommunens beredskapssituasjon.
- Ledelse av innsatsen/beredskapen, herunder innkalling av kriseledelsen (jfr beredskapsplan) og evt andre
relevante aktører.
Beredskapskoordinator har ansvar for
- Å ha oversikt over kommunens generelle beredskapssituasjon, inkl. utarbeiding og oppfølging av planverk.
- Beredskapskoordinator leder ressursgruppen for beredskap der alle kommunens etater er representert.
Avdelingssjef helse representerer helse og omsorgsetaten.
Andre etater som er relevante
- Plan, miljø og areal avdelingen
- Teknisk tjeneste
- Helsesøster og fastleger
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SPESIELL DEL
MENINGOKOKKSYKDOM
HENSIKT:
Sikre rask og effektiv informasjon til omgivelsene når det oppstår tilfeller av meningokokksykdom i skoler
eller barnehager i Karmøy
ANSVAR: Smittevernet, samt helsestasjoner og skolehelsetjenesten.
DEFINISJONER:
Meningitt og meningokokksykdom: Meningitt og/eller sepsis som antas eller er sikkert påvist forårsaket av
meningokokker.
FREMGANGSMÅTE:
1. Sykehuset varsler smittevernlege pr. telefon så raskt som mulig ved mistenkt/sikkert tilfelle av
meningokokksykdom. Dersom den syke er skoleelev eller barnehagebarn, må smittevernlegen sørge for at
foreldre er informert om at man går ut med generell informasjon om tilfellet til klassekamerater etc.
2. Smittevernlege eller smittvernansv. helsesøster sjekker at familie og de aller nærmeste har fått
informasjon, medisin og evt. vaksinasjon (ved meningokokk A eller C). De som ikke har fått dette på
sykehuset, får tilbud om oppfølging ved Kopervik helsestasjon. Vaksine kan rekvireres fra FHI gratis på navn
på blå resept, merket § 4. Telefaksnr 21077012.
Det registreres hvem som er vaksinert i SYSVAK, bruk evt. vedlegg 2A.
3. Smittevernet informerer rektor eller barnehagestyrer, samt aktuell helsestasjon/ skolehelsetjeneste pr.
telefon så raskt som mulig om hvem som er syk, tilstanden etc. Råd som skal gis:
- Det er ikke nødvendig å kutte ut skolegymnastikk, men fysiske påkjenninger utenom det vanlige bør
unngås (fjellturer eller lignende).
- Det er ikke nødvendig å fraråde vanlig undervisning, møter eller lignende.
- Det er ikke nødvendig å stenge skoler, barnehager eller lignende.
- Det er ikke aktuelt med antibiotikabehandling av klassekamerater eller andre barn i barnehagen.
4. Skole eller barnehage får tilbud om å få fakset/oversendt standard informasjonsskriv til foreldrene. Se
vedlegg B. Dette kan kopieres opp og deles ut til foreldrene i aktuell klasse, eventuelt andre som er
interessert.
5. Innholdet i informasjonsskrivet skal holdes oppdatert av smittevernlege og smittevernansv. helsesøster,
som vedlegg til denne prosedyren. Oppdatert prosedyre med vedlegg skal distribueres via ledende
helsesøstre til hver helsestasjon.
REFERANSER:
Smittevernboka (Folkehelseinstituttet): http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka
VEDLEGG:
A. Liste over vaksinerte.
B. Informasjonsskriv til foreldre i skole/barnehage.
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Vedlegg A:

Liste over nærkontakter til meningokokk c pasient som er vaksinert
Navn

Født

Adrresse/tlf

Type
nærkontakt
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Vaksinasjonsdato

Sign.

Vedlegg B:

HELSE OG SOSIAL
Smittevernlegen
Til foreldrene ved ___________________

INFORMASJON OM SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE
Ett barn ved ……............................. er innlagt på sykehus. Det er påvist meningokokksykdom, såkalt smittsom
hjernehinnebetennelse. Det er svært liten sannsynlighet for at det vil oppstå flere tilfeller, men vi anbefaler
ekstra vaktsomhet i de nærmeste par uker.
Helsemyndighetene har gitt følgende retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss:
1. Familiemedlemmer og svært nære kontakter av den syke skal vurderes med henblikk på vaksine,
eventuelt antibiotikabehandling. Vanligvis er dette ikke aktuelt for andre barn på skolen/barnehagen.
Smittevernet vil gi råd om hvem som eventuelt kommer inn i denne gruppen.
2. Det er ikke noen grunn til å stoppe gymnastikk eller fysisk aktivitet, men særlig slitsomme turer eller
anstrengelser bør avlyses.
3. Det er ingen grunn til å avlyse møter, forsamlinger eller lignende.
4. Foreldre anbefales å holde et ekstra godt øye med barn som blir syke i de nærmeste uker. Symptomer
som man skal se etter:
- Høy feber, der barnet virker dårligere enn det vanligvis er når det har feber.
- Stiv nakke (klarer ikke å legge haken på brystet på kommando).
- Nyoppstått utslett på huden hvor som helst på kroppen, som ikke går vekk når man presser et glass ned
mot det.
- Barn med feber bør også sjekkes en gang i løpet av natten.
Kontakt lege eller legevakt hvis du er i tvil om ditt barn oppfyller punktene ovenfor.
Nærmere opplysninger kan du få ved å kontakte smittevernet på adressen ovenfor, eventuelt rektor.
Med hilsen

Martin Eikrem
Smittevernlege

Rektor

(Infoskriv sist oppdatert 27.10.2014)
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TUBERKULOSE:
FORMÅL:
Sikre at Karmøy kommune har rutiner og beredskap for å kontrollere og forebygge spredning av tuberkulose
i befolkningen i tråd med kravene i forskrift om tuberkulosekontroll og gjeldende tuberkuloseveileder fra
Folkehelseinstituttet.
FREMGANGSMÅTE:
• Arbeidet med forebyggelse, smitteoppsporing og behandling av tuberkulose i Karmøy kommune
skal følge retningslinjene i veilederen fra Folkehelseinstituttet.
• Alle aktuelle lokale prosedyrer som finnes nødvendige i tillegg til veilederen er lagt som vedlegg til
denne hovedprosedyre.
• All tuberkuloseoppsporing og kontroll følger oppdatert flytskjema i tuberkuloseveileder fra
Folkehelseinstituttet
REFERANSER:
• Forskrift om tuberkulosekontroll: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205
• Tuberkuloseveileder: http://www.fhi.no/tema/tuberkulose
• Flytskjema: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?
pid=239&trg=Content_6601&Main_6157=7139:0:25,5500&MainContent_7139=6601:0:25,8517&C
ontent_6601=6259:112251::0:6418:1:::0:0
VEDLEGG:
A. Oversikt over ansvaret for tuberkulosearbeidet i kommunen
B. Tuberkulosekontroll av ansatte i Karmøy kommune
C. Logistikk ifm tuberkulosetesting
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Vedlegg A:
Ansvarlig

Arbeidsoppgaver

Tlf

Smittevernlegen

Hovedansvar for kommunalt tuberkulosearbeid
I samarbeid med tuberkulosekoordinator og FHI vurdere
behov og omfang av smitteoppsporing ved tuberkulose.
Resultat av smitteoppsporing sendes
tuberkulosekoordinator og FHI.

41140960 (mob)
52845012 (jobb
direkte)
52845015 (jobb,
sentralbord)

TB-ansvarlig
helsesøster

Praktisk gjennomføring av innledende TB-undersøkelse,
veilede til undersøkelse med evt rtg og blodprøver.
Oversikt over aktuelle personer, diagnostikk,
smitteoppsporing, informasjon og vaksinasjon.

Spesialisthelsetjenesten ved
medisinsk avdeling
Haugesund sjukehus.
Tuberkulosekoordinator Helse
Fonna.

Utredning, diagnose, oppfølging og fastsettelse av
behandlingsplaner for den enkelte pasient.
Oppdatering og opplæring av helsepersonell i
primærhelsetjenesten.
Melding til kommuneoverlegen ved diagnostiserte
tilfeller.

Fastlege og legevakt
(spesielt daglegevakt
som ivaretar
risikoutsatte pasienter
som ikke har fastlege)

- å være oppmerksom på tuberkulose som en diagnostisk
mulighet, ved undersøkelse av pasienter.
- Bidra i behandlingen av pasienter med tuberkulose, i
samarbeid med kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten

Hjemmesykepleien

Den praktiske gjennomføring av behandling av
tuberkulosepasienter er overvåket behandling (DOT)

Personalansvarlige i
Karmøy kommune

- Etablering av rutiner innenfor helse-sosial, omsorgs og
oppvekstsektor som sikrer, at alle nytilsatte eller tilsatte,
som har vært mer enn 3 mdr. i land med høy forekomst
av tuberkulose, har plikt til at vise gyldig
tuberkuloseundersøkelse før arbeidsstart.
- At alle tilsatte i kommunen som jobber med økt
smitterisiko for tuberkulose tilbys vaksinasjon.
Kommunen skal dekke utgifter til så vel til utredning som
vaksinasjon for tuberkulose (§4-1, 3.ledd i forskriften om
tuberkulose).

Politiet

- Å gi melding til kommuneoverlegen om ankomne
utlendinger som skal undersøkes
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Vedlegg B:

Tuberkulosekontroll av ansatte i kommunen m/skjema
HENSIKT: Å forhindre at barn og ungdom, samt pasienter og brukere av helse- og
omsorgstjenestene blir smittet med tuberkulose av ansatte.
ANSVAR:
Den enkelte arbeidsplass der personalet har kontakt med barn, eller innenfor helse- og omsorgstjenester,
har ansvar for å kontrollere at ansatte som fyller kriteriene nedenfor, kommer til undersøkelse.
Karmøy kommunes bedriftshelsetjeneste (for kommunale arbeidsplasser) og smittevernet
(for arbeidsplasser utenom de kommunale) har ansvar for å sørge for at undersøkelse skjer.
DEFINISJONER:
BCG-vaksinert: Synlig arr etter vaksine, eller dokumentasjon som vaksinasjonskort.
Diagnostisk test: IGRA eller annen godkjent prøve for påvisning av tuberkuløs smitte.
Land med høy forekomst av tuberkulose: se skjema
FREMGANGSMÅTE:
Se egenerklæringsskjema for helse ved ansettelser i Karmøy kommune, der fremgår alt beskrevet
nedenfor.
For alle som arbeider i skoler, barnehager og transport av barn, samt i helse- og omsorgstjeneste i og
utenfor institusjon gjelder:
1. Nyansatte: Alle som har oppholdt seg mer enn 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, skal
testes med diagnostisk test. Dersom de fra tidligere kan dokumentere negativ tuberkulintest etter slikt
opphold, kan kravet til undersøkelse fravikes. De som har positiv prøve, skal henvises til Lungepoliklinikken
for videre undersøkelse.
2. Arbeidstakere som alt er i stillingen: Før gjeninntredelse skal disse skal testes med diagnostisk test etter
alle opphold som har vart mer enn 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. De som har positiv
prøve, skal henvises til Lungepoliklinikken for videre undersøkelse.
3. Arbeidstakere der det er konkret mistanke om smitte: Dersom arbeidstakere har arbeidet i direkte
kontakt med tuberkulosesmittede eller der det av andre grunner er mistanke om økt smitterisiko, skal de
testes før gjeninntredelse i arbeid, selv om oppholdet har vart mindre enn 3 måneder i land med høy
forekomst av tuberkulose. Kontakt eventuelt BHT eller smittevernlegen for en vurdering.
4. Studenter: Studenter og elever som har arbeidspraksis eller hospiterer i kommunens helse- og
omsorgstjenester, eller innen oppvekst, f. eks. på skoler og i barnehager, kartlegges på samme måte som
øvrige ansatte.
NB! Gjelder også vikarer, sommerhjelp mv.
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Vedlegg B:
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Vedlegg C.
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VAKSINERING HEPATITT
HENSIKT:
Sikre beskyttelse mot hepatitt B hos personer med negative markører fra høy- og mellom-endemiske
områder, og nyfødte barn med HBsAg-positive mødre. Angi hvordan vaksine bestilles også til de andre
gruppene som har krav på gratis vaksine etter Smittevernloven.
ANSVAR: Helsestasjonspersonell, personell innenfor smittevern i Karmøy kommune.
FREMGANGSMÅTE:
Se Smittevernboka og Vaksinasjonshåndboka
REFERANSER:
• Smittevernboka: http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka
• Vaksinasjonsboka: http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/vaksinasjonsboka
VEDLEGG:
A. Bestillingsliste til Folkehelseinstituttet

19

Bestilling av Hepatitt B vaksine etter § 4
Institusjon/helsestasjon:
Gateadresse:
Postnummer:

Alle leger kan undertegne bestillingen. Fax FHI: 21 07 70 12
Vi bestiller med dette ............................doser hepatitt B vaksine á 0,5 ml (for barn)
og ................... doser vaksine á 1 ml (for voksne).
De skal brukes til vaksinering av (sett ring rundt bokstav A B eller C )
A: Personer med langvarig omgang med kjente smittebærere
•
Nyfødte barn av smittebærere
•
Medlemmer av samme husstand som kroniske smittebærere
•
Seksualpartnere til kroniske smittebærere
•
Barn i familiedaghjem eller barnehageavdeling med kroniske smittebærere under 3 år
•
Personer i samme bofellesskap som psykisk utviklingshemmede kroniske smittebærere.
B: Andre særlig smitteutsatte personer
•
Menn som har sex med menn
•
Stoffmisbrukere
•
Prostituerte
C: Personer med utenlandsk bakgrunn
•
Personer under 25 år med foreldre som er født i land utenfor lavendemisk område.
•
Spedbarn av foreldre fra utenfor lavendemisk område
D: Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt B eller dens konsekvenser:
•
Pasienter som har kronisk nyresvikt eller leversykdom
•
Pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter
•
Personer med Downs syndrom
E: Personer som utsettes for smittefare under utdanningen i Norge.
•
Studenter i medisin, operasjonssykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag, odontologi, tannpleie og
bioingeniørfag.

Navn

F. dato

Adresse

Postnummer

Underskrift lege (navn og HPR-nummer)

Dato:
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HÅNDTERING AV STIKKSKADER
HENSIKT:
Sikre forsvarlig vurdering og oppfølging når personer stikker seg på instrumenter eller sprøytespisser .
ANSVAR:
Alt helsepersonell i kommunehelsetjenesten, spesielt legevaktpersonell, bedriftshelsetjenesten og
smittevernspersonell.
DEFINISJONER:
Aksidentell eksposisjon betyr at man ved et uhell blir utsatt for blod eller kroppsvæsker som inneholder
smittestoffer.
FREMGANGSMÅTE:
Førstehjelp
1. Tilstrebe blødning fra sår og deretter vaskes med såpe og vann i minst 10 minutter. Deretter desinfiseres
området med ett av følgende midler:
- klorhexidin spritløsning 5 mg/ml
- klorhexidin vandig oppløsning 1 mg/ml
- eventuelt 70% sprit / 60% isopropanol dersom ingen av ovennevnte er tilgjengelig).
Blodsprut i øyne, munn, nese skylles rikelig med vann i minst 10 minutter.
2. Vurder konkret smitterisiko nøye dersom det er kjent hvilken pasient sprøytespiss eller instrument er
brukt på. Diskuter med lege. De fleste tilfeller vil da løse seg uten behov for videre tiltak!
Dersom det etter en konkret vurdering av smitterisiko er usikkert om pasienten er bærer av hepatitt B
eller C virus eller HIV virus, eller pasienten er ukjent:
3. Hvis mulig, sørg for å ta blodprøver av den pasienten som instrument/sprøytespiss er brukt på dersom
vedkommende er kjent. Pasienten må gi tillatelse til slik blodprøvetaking. Prøven sendes Mikrobiologisk
avdeling til analyse på hepatitt B antigener og antistoff, Hepatitt C antistoff og viruspåvisning (PCR) og HIV
screening.
4. Den skadede person skal også levere blodprøver (0-prøve) på de samme antistoffer og antigener.
5. Hvis den skadede er fullvaksinert mot hepatitt B, skal ikke annet gjøres enn blodprøvetaking. Her vil man
se om det er tilstrekkelig antistoff etter vaksinen. Fullbeskyttelse er Anti Hbs >10 IU pr liter. Er titer lavere,
skal det settes en ekstra dose vaksine mot hepatitt B så raskt som mulig.
(Hvis titer er mellom 10-100 IU pr liter kan beskyttelse være kortvarig. Revaksinasjon med en dose etter 1-2
år, og ny antistoffundersøkelse en måned senere).
6. Kun dersom personen sprøyten stammer fra er sikker bærer av hepatitt B-virus, og den som har stukket
seg ikke er vaksinert mot hepatitt B: Gi HBIG (Hepatitt B immunglobulin) injeksjon innen 48 timer fra
skadetidspunkt. Vurder da følgende:
• Sende fax med resept til folkehelsa og få sendt ekspresspakke: HUSK: Man har inntil 48 timer på
seg! OBS! I kaldt vær kan det være vanskelig med transport (se skjema på side 20).
• Ringe apotek
• Henvise til akuttmottak Haugesund sjukehus.
7. Så raskt som mulig påbegynnes vaksinering av den eksponerte med hepatitt B vaksine: Full
hurtigvaksinasjon, dvs i måned 0,1 og 2.
8.. Ca 6 måneder etter eksponering, tas blodprøve av den skadede. Sjekk på Hepatitt B og C , samt HIV.
Dersom titer på anti- Hbs ligger på <100 IE, bør det settes en 4. vaksinedose 12 måneder etter at
vaksinasjon ble påbegynt.
9. Dersom noen blir smittet med blod av sikkert påvist HIV-positiv person, skal det umiddelbart settes i
verk profylakse med HIV-blokkerende medisin, antiviral medikamentell posteksponeringsprofylakse
(PEP). Henvis personen hyperakutt til Haugesund sjukehus for vurdering av behandling. OBS:
Behandlingen må starte innen 1-2 timer fra eksposisjon!
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10. Brukt på denne måten, er vaksine og immunoglobulin gratis på blå resept, paragraf 4 i forskriftene. Fyll
ut blå resept denne skal fakses til Folkehelseinstituttet. Alle leger kan rekvirere denne typen vaksine.
Aktuelt faxnummer til folkehelseinstituttet: 21 07 63 01, 21 07 70 12
MER INFO:
For mer og utfyllende info, blant annet om oppfølging ift helsepersonell, se informasjon fra
Folkehelseinstituttet om stikkuehll på sprøyter: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?
pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6832&Content_
6493=6441:82638::0:6446:16:::0:0
REFERANSER:
Folkehelseinstituttet
VEDLEGG
A. Stikkskadeplakat
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KONTAKT SNAREST:
Bedriftshelsetjenesten Karmøy kommune tlf 52 85 75 00
Utenom vanlig arbeidstid: Karmøy legevakt tlf. 116117

Den ansatte selv melder avvik internt
Ansvarlig leder skal melde yrkesskade til NAV
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PLAN FOR UTBRUDD AV NÆRINGSMIDDELBÅREN
INFEKSJON/INTOKSIKASJON
HENSIKT:
Å sikre at mulige epidemier med næringsmiddelbåren infeksjon/intoksikasjon blir oppdaget tidligst mulig,
og at smitteagens identifiseres, slik at ytterligere spredning kan forebygges.
ANSVAR:
• Smittevernlege/personell i Karmøy kommune
• Allmennleger i Karmøy
• Mattilsynet
• Karmøy Legevakt
DEFINISJONER:
• Næringsmiddelbåren infeksjon/intoksikasjon: Enhver tilstand i mage og tarm der det er mistanke
om at denne er utløst av inntak av drikkevann eller andre næringsmidler.
• Denne prosedyre kommer til anvendelse når det er 5 eller flere syke, og der det er mistanke om at
smitten kan stamme fra serveringssteder, butikker eller offentlig vannforsyning. Prosedyren kan
også komme til anvendelse ved mistanke om spesielle agens, som EHEC.
FREMGANGSMÅTE:
MELDING AV MISTENKT NÆRINGSMIDDELBÅREN INFEKSJON.
1. Lege som får kontakt med pasient der det er mistanke om næringsmiddelbåren infeksjon skal snarest
mulig gi beskjed til smittevernlegen, på telefon 52 84 50 15 / 41 14 09 60 / 40 87 01 22. Se vedlegg 8A.
2. Tilsvarende skal smittevernet ha beskjed dersom Mikrobiologisk avdeling eller Mattilsynet er den første
instans som får greie på en mulig smittesituasjon. Bruk vedlegg 8A eller telefon.
3. Smittevernlege/personell eller Mattilsynet fakser beskjed til aktuelle mikrobiologisk lab, leder for
bakteriologisk seksjon. Om mulig, opprettes telefonkontakt mellom smittevernlegen, lege ved
mikrobiologisk avdeling og Mattilsynet
4. Smittevernlegen varsler alle allmennleger og legevakten.
5. Fylkesmannen skal ha gjenpart av slike meldinger.
6. Folkehelseinstituttet varsles via faks 22 04 35 13, tlf 22 04 26 43. utenfor kontortid:
22 04 23 48/ 22 04 22 00, e-post sendes utbrudd@fhi.no, alternativt bruke www.vesuv.no.
LEGENES OPPGAVER .
1. Sikre avføringsprøve så raskt som mulig. Send med pasienten prøveglass, konvolutt og ferdig utfylt
rekvisisjon. Vennligst fyll ut rekvisisjonen nøyaktig, spesielt viktig er det å få med:
a. Nøyaktige personalia på pasienten
b. Første sykdomsdag
c. Andre pasienter, eventuelt antatt smittested, slik at prøven kan kobles til riktig utbrudd. Dette har
betydning for laboratoriets arbeid
d. Be om virusundersøkelse
e. Før opp Smittevernlegen i Karmøy kommune, c/o Åkra legesenter, Engvn. 2, 4270 Åkrehamn, og
Mattilsynet, adr xxx, som kopiadressater. Informer pasienten om at det er viktig at prøven kommer til
sykehuset så rasktsom mulig, og at prøveglasset bør fylles minst halvveis opp med prøvemateriale
2. Meld fra til Smittevernlegen så raskt som mulig. Se kontaktinfo over.
VIDERE UNDERSØKELSE AV MISTENKT UTBRUDD.
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1. Mattilsynet og smittevernlegen avgjør i fellesskap om det skal iverksettes aksjon.
Prinsipp: Mer enn 5 syke, samt mistanke om at smitten kan stamme fra serveringssteder, butikker eller
offentlig vannforsyning, eller mistanke om spesielle agens, for eks. EHEC.
2. Når Mattilsynet skal ut i felt, skal de ha med seg opp til 20 stk. prøveglass til avføringsprøve, konvolutter
og ferdig utfylte rekvisisjoner, der det bare gjenstår å sette på pasientens navn. Dette utstyret skal ligge
samlet på Åkra legesenter. Ta også med veiledning til pasienten om prøvetaking.
OBS: Pass på at pasienten samtykker i at Mattilsynet får kopi av prøvesvar. Se vedlegg 8D.
3. Smittevernlegen/personell er ansvarlig for varsling av byens leger og legevakten.
4. Fylkesmannen skal orienteres.
REFERANSER:
www.utbrudd.no, se der spesielt Folkehelseinstituttets veileder - utbruddshåndboka.
VEDLEGG:
A. Veiledning til pasient om prøvetaking
B. Samarbeidsavtale mellom Mikrobiologisk avd ved SUS, Mattilsynet og Smittevernlegen i Karmøy [ikke
klar].
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Vedlegg A:
Smittevernlegen i Karmøy
TIL PASIENTER MED MISTENKT
NÆRINGSMIDDELBÅREN SYKDOM
VEILEDNING I TAKING AV AVFØRINGSPRØVER.
Avføringsprøver er den beste mulighet vi har til å finne ut årsaken til "magesjuke". Det kan være både
bakterier og virus som er årsak. Dersom vi finner den skyldige bakterie/virus i avføringen til de som er blitt
syke, er det mye lettere for Mattilsynet å finne hva slags næringsmiddel smitten stammer fra.
Vi vil derfor sterkt oppfordre til at de som er blitt syke, leverer avføringsprøver til undersøkelse. Det er viktig
at prøven tas så raskt som mulig, og at den kommer fram til mikrobiologisk avdeling ved Stavanger
universitetssykehus (SUS) så raskt som mulig. Bløt avføring/diaré er best egnet til å finne bakterier eller
virus. Virus kan kun påvises de første par dagene etter at diareen startet!
1. Fyll ut feltet øverst til venstre på vedlagte rekvisisjon med ditt navn, bostedskommune og fødselsdato.
Prøvetakingsdato fylles ut, samt opplysninger om hvilken dato du ble syk, og hvor du tror du er smittet.
2. Merk etiketten på prøveglasset med navn, fødselsdato og dato for prøvetaking
3. Skyll en bøtte, potte eller lignende med varmt vann.
4. Samle avføringen i denne bøtta, potten etc.
5. Fyll vedlagte prøveglass minst halvfullt med avføring. Bruk den skjeen som sitter i lokket, eller en annen
skje.
6. Lukk prøveglasset, og legg glasset sammen med rekvisisjonen i vedlagte konvolutt. Sendes i posten
umiddelbart.
7. For å sikre en rask oppklaring av utbruddet, er det viktig at Mattilsynet får kopi av resultatet av
undersøkelsen. Vennligst gi beskjed dersom du ikke ønsker at slik kopi blir gitt.
Takk for hjelpen!
Smittevernlegen i Karmøy
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PLAN FOR UTBRUDD AV ALLMENNFARLIG SMITTSOM SYKDOM
FORMÅL
- Planen skal bidra til å håndtere situasjoner med allmennfarlig smittsom sykdom ved å:
Beskytte innbyggere, reisende, publikum og personell i berørte virksomheter.
- Sikre at Karmøy kommune iverksetter nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet med
andre offentlige og private aktører på lokalt og nasjonalt plan, og
- Ivareta rettsikkerhet for smittede og andre som blir omfattet av smitteverntiltak.
VIRKEOMRÅDE
Denne planen er en delplan til Karmøy kommunes smittevernplan. Planen omfatter ikke:
- Annen helseberedskap
- Veterinærmedisinske forhold.
- Næringsmiddelbåren smitte (eget planverk, se vedlegg 8)
- Pandemier (eget planverk, se vedlegg 10)
- Legionella-utbrudd (eget planverk, se vedlegg 11)
LOVGRUNNLAG
Følgende lover er aktuelle for smittevernet i kommunen. Se www.lovdata.no.
- Lov om vern mot smittsomme sykdommer
- Lov om helsemessig og sosial beredskap
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
ANSVAR
Karmøy kommune
Kommunen har etter smittevernloven § 7-1 ansvar for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i
kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak,
undersøkelsesmuligheter og behandling. Kommunen skal sørge for at individuelt forebyggende tiltak og
andre tiltak etter loven blir satt i verk.
Kommunelegen skal etter smittevernloven § 7-2 bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen
som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer, gi informasjon, opplysninger og råd til
befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer og utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller
bestemmelser i medhold av loven.
- Systemansvar: Karmøy kommunestyre
- Smittevernlege, Se vedlegg 1
- Ansvar for undersøkelse og evt. behandling av syke: Karmøy legevakt, evt Haugesund sjukehus. Fastleger
om det er hensiktsmessig.
- Ansvar for smitteoppsporing, oppfølging, rådgiving og informasjonstiltak:
Smittevernlegen.
Virksomhet
En bedrift, organisasjon eller etat som er ansvarlige for drift av berørt virksomhet, er som alle andre
virksomheter i kommunen, underlagt det aktuelle lovverket for smittevernet.
Eksempler på virksomheter som kan bli berørt:
- Haugesund lufthavn, Helganes/Avinor. Avinor er som alle andre bedrifter i kommunen, underlagt de
aktuelle lover og bestemmelser for smittevernet. De har egen krisehåndteringsplan.
- Havner/skipstrafikk
- Arrangementer, f. eks festivaler
Helse Fonna HF
Helse Fonna HF har etter smittevernloven § 7-3 ansvar for at befolkningen i helseregionen, herunder også
virksomheter, med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendig spesialistundersøkelse,
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laboratorieundersøkelse, poliklinisk behandling og sykehusbehandling, forsvarlig isolering i sykehus, og
annen spesialisthelsetjeneste. Dette tilbys gjennom Haugesund sykehus.
Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet er ansvarlig for den nasjonale overvåking, og deltar i overvåkingen av den
internasjonale epidemiologiske situasjonen og for å gi bistand, råd, veiledning og informasjon til lokale og
regionale helsemyndigheter, helsepersonell, og befolkningen om smittsomme sykdommer, smittevern og
valg av smitteverntiltak, jf. smittevernloven § 7-9.
Sosial- og helsedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratets skal gi råd, veiledning, opplysning og vedtak etter smittevernloven og kan
bestemme at kommunen skal organisere eller utføre nærmere bestemte tjenester eller tiltak, samarbeide,
eller følge nærmere bestemte retningslinjer, samt pålegge helsepersonell å følge nærmere bestemte faglige
retningslinjer, jf. smittevernloven § 7-10. Direktoratet kan også etter § 4-1 iverksette møteforbud, stenging
av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering mv for hele eller deler av landet.
RISIKOVURDERINGER
- Risikoen for smitteutbrudd med allmennfarlige sykdommer er meget lav, men vil ikke kunne utelukkes.
- For sykdommer listet i Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, vises det til vurderinger for
den enkelte sykdom i Smittevernboka fra Folkehelseinstituttet
Følgende sykdomsgrupper er mest aktuelle:
• Sykdommer som smitter fra avføring til munn (fekal-oral smittemåte): De alvorligste sykdommene i
denne gruppa er kolera, tyfoidfeber, paratyfoidfeber, shigellose og poliomyelitt.
• Sykdommer som smitter med insekter mv (vektorbåren smittemåte) smitter ikke direkte mellom
mennesker. De alvorligste sykdommene i denne gruppen er gulfeber, denguefeber, flekktyfus,
malaria, byllepest og tilbakefallsfeber. Bortsett fra malaria er disse ytterst sjeldne importsykdommer
• Sykdommer som smitter med spyttdråper eller aerosoler: De alvorligste sykdommene i denne
gruppen er difteri, lungepest, hemorragisk feber (herunder Ebola og Lassafeber), SARS ( severe
acute respiratory stress syndrom), MERS (Middle East respiratory syndrome) og
meningokokksykdom. Dette er ytterst sjeldne importsykdommer.
KONTAKTER
Smittevernlegen har ansvar

Generell prosedyre for pasienthåndtering og smitteverntiltak
GENERELT
Smitteverntiltakene må tilpasses den aktuelle situasjonen. Mange tiltak kan planlegges på forhånd, men
selve iverksettelsen av dem må skje etter nøye smittevernfaglig vurdering, ikke rent automatisk.
Smittevernlegen kan søke råd fra Smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet og fra fagpersonell ved
Haugesund sykehus.
Personer med alvorlig sykdom vil normalt ikke starte en flyreise. I forhold til inkubasjonstiden for de
fleste alvorlige sykdommer er oppholdet i flyet og på flyplassen kort. Smittsomme sykdommer vil
derfor sjelden debutere under flyreisen eller på flyplassen. På grunn av det store antallet reisende på
Haugesund Lufthavn Karmøy, og det faktum at mange reisende kommer fra land med større utbredelse
av alvorlige sykdommer enn Norge, er det likevel nødvendig med egne planer for smittevernet.
INNLEDENDE VURDERING
Dersom det er ukjent hvilken sykdom pasienten lider av, skal den tilkalte legen fra Karmøy legevakt vurdere
dette. Legen skal forsøke å anslå hvilken smittemåte (fekal-oral smitte, vektorbåren smitte eller
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dråpesmitte) pasientens sykdom spres med. Til hjelp i vurderingen benyttes følgende:
- Reiserute dersom smittede ikke har oppholdt seg i kommunen over lengre tid
Pasientens reiserute forut for sykdommen kan trolig bidra til å utelukke visse diagnoser. Smittevernvakta
ved Folkehelseinstituttet kan gi nærmere veiledning
- Symptomer
Det kan være svært vanskelig å diagnostisere tilstanden tidlig.
- Diaré, oppkast og magesmerter peker mot fekal-oral smittemåte.
- Utslett peker på vektorbåren smittemåte.
- Hudblødninger, andre blødninger, svært alvorlig tilstand peker mot dråpesmitte.
HÅNDTERING AV MEDPASSASJERER, PUBLIKUM MV
Dersom det er mistanke om alvorlig smittsom sykdom, kan de andre passasjerene eller personer som har
vært i nærheten holdes tilbake inntil legen er kommet nærmere en diagnose slik at de kan få informasjon og
eventuell undersøkelse og forebyggende behandling. Slik tilbakeholding kan gjøres i en avgrenset del av et
lokale eller annet sted. Hjemmel for dette tiltaket er smittevernloven § 4-1 punkt d. Myndigheten tilligger
normalt kommunestyret, men kommunelegen/smittevernlegen har slik myndighet i hastesaker.
Det er uheldig å holde personer tilbake:
1) Det kan lett oppfattes av omverdenen som om de holdes tilbake fordi de er så smittefarlige. Det skaper
unødvendig frykt.
2) Det er ubehagelig å vente.
3) Dersom ventilasjonen må slås av, (spesielt aktuelt i et fly) kan eventuelle smittestoffer i lufta spre seg
raskere.
Det kan ta mange timer og eventuelt dager før en får stilt endelig diagnose. Det er ikke ønskelig eller
praktisk mulig å holde de personer tilbake så lenge. De må da informeres på stedet så godt som mulig.
Deretter kan man samle inn deres kontaktinformasjon i Norge slik at de kan underrettes dersom det er
aktuelt å sette dem under tilsyn som smittekontakter.
BESKYTTELSE AV PERSONELL
Ambulansepersonell/lege tar på beskyttelsesutstyr ift til pasientens symptomer:
- Hoste: Kirurgisk munnbind, eventuelt åndedrettsvern
- Blodig hoste: Åndedrettsvern, og eventuelt beskyttelsesbriller
- Blødninger: Smittefrakk, og eventuelt beskyttelsesbriller
- Oppkast Smittefrakk, og eventuelt beskyttelsesbriller
- I alle tilfeller: Hansker
RENGJØRING
- Lokaler kan rengjøres på vanlig måte. Områder som er tilgriset med avføring, oppkast, blod eller andre
kroppsvæsker fra den syke reingjøres særlig godt og desinfiseres. Sterkt tilsølte tekstiler bør skiftes ut.
- Desinfeksjon av hele lokaler er i praksis ikke aktuelt, med mindre man har en desinfeksjonsrobot. Dersom
dette skal vurderes, kan man rådføre seg med Smittevernvakta.
- Ved fare for insekter fra område med alvorlige vektorbårne sykdommer, må aktuelt lokale/område
desinsekteres (f. eks et fly). Avtales med skadedyrfirma.
SMITTEVERNTILTAK VED SYKDOMMER SOM SMITTER FRA AVFØRING TIL MUNN
- En enkelt syk:
- Ingen tiltak overfor de andre personene rundt er nødvendig.
- Flere syke, mulig utbrudd:
- Øvrige personer informeres om å søke lege ved symptomer.
- Smittevernlegen i samarbeid med Mattilsynet og eventuelt flyselskapets leger kan forsøke å finne årsaken
til utbruddet. Folkehelseinstituttet kan bistå.
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SMITTEVERNTILTAK VED SYKDOMMER SOM SMITTER MED INSEKTER MV
- Ingen tiltak overfor de andre personene rundt.
- Dersom luseoverført sykdom (flekktyfus, tilbakefallsfeber) er påvist hos en person, kan det være aktuelt å
tilby avlusing av dennes følge og eventuelt de som har vært tett på pasienten. Avlusing skjer ved dusjing og
bytte av tøy (eventuelt utrydding av lus i klærne ved vask ved minst 60 grader eller dypfrysing i minst en
time). Dette kan utføres i ambulansesentralen eller på legevakta.
SMITTEVERNTILTAK VED ALVORLIGE SYKDOMMER SOM SMITTER MED SPYTTDRÅPER/AEROSOLER OG
VED ALVORLIGE SYKDOMMER MED UKJENT SMITTEMÅTE:
Målgruppe for tiltak:
Tiltak er mest aktuelt overfor personer som har vært i nærkontakt med pasienten, dvs. dem som f. eks har
sittet nærmest (noen rekker foran og bak), ansatte som har servert pasienten mv. Dersom eksponering har
foregått over lengre tid, f. eks i et fly over seks-åtte timer, kan denne gruppa utvides.
For håndtering av den enkelte sykdom, vises til Smittevernboka til Folkehelseinsituttet (FHI).
INFORMASJON
- Kommunen har ansvar også for informasjon til publikum og massemediene.
- Legevakta kan kalle inn personell etter beredskapsplanen, både sykepleier(e) og/eller lege(r) til å bistå
legevaktslegen eller smittevernlegen.
- Kommunens kriseledelse varsles dersom ikke situasjonen kan håndteres med tilgjengelige helseressurser
eller dersom situasjonens alvorlighetsgrad tilsier det.
RESSURSER
Følgende utstyr, infrastruktur og personell må være tilgjengelig:
- Kontor til helseundersøkelse
Et kontor gjøres tilgjengelig til isolert legeundersøkelse av den/de smittede. Rommet bør ha lett adgang ifra
området de smittede befinner seg i.
-Ambulanse
En ambulanse med to ambulansepersonell er tilgjengelig ved varsling til AMK-sentralen. Personellet kan
gjøre enkle helsefaglige vurderinger, og rådfører seg ved behov med legevakten i Karmøy.
- Forsamlingsrom
Flere mulige (men minst ett) forsamlingsrom må være tilgjengelige.
- Utstyr for beskyttelse av personell
Beskyttelsesutstyr er tilgjengelig ved Karmøy Legevakt og kan benyttes av ambulansepersonell, lege og
andre som må beskyttes ved nærkontakt med pasient med mistenkt alvorlig smittsom sykdom som smitter
ved kontakt eller dråper. Vurder bruk av åndedrettsvern ved risiko for eksponering for luftbårne virus og
bakterier, spesielt tuberkulose. Det skal da benyttes masker med P3-filter, smittefrakker, engangshansker og
plastbriller.
Karmøy kommunale legevakt
- Lokalisert i Åkrehamn.
- Døgnbemanning med sykepleier og døgnåpen telefon. Lege hele døgnet med tilstedevakt på natt.
- Samlokalisert ambulansestasjon.
Personell
- Legevaktslege og annet legevaktspersonell
- Kommuneoverlege/smittevernoverlege
- Annet personell (prest, psykolog, politi med mer): Vurderes ved behov
- Sivilforsvaret og Røde kors vurderes ved behov i hvert tilfelle.
-

30

PROSEDYRE FOR HÅNDTERING AV SMITTE PÅ SKIP ELLER FLY
Prosedyren skal sikre at de instanser som har ansvar for håndtering av situasjonen settes i stand til dette.
Prosedyrene gjelder der det er indikasjoner på alvorlig smittsom sykdom og ikke enhver forkjølelse,
omgangssyke mv.
VARSLING:
Når?
- Når en person om bord har kjent, alvorlig smittsom sykdom
- Når en person om bord blir akutt syk og alvorlig smittsom sykdom mistenkes.
- Ved utbrudd av diarésykdom
Hvordan?
- Flykaptein varsler trafikkledelsen/tårnet, skipskaptein varsler havnevakt
Ved mistanke om smittsom sykdom eller smittefarlige stoffer vil flyplassen varsle etter følgende prosedyre:
Merk! Bare en av instansene 1a, 1b, 1c eller 1d skal varsles. Når 1a, 1b, 1c eller 1d er varslet fortsetter
varslingen fra og med 2.
Prioritet

Hvem varsles

Telefon/samband

1a

Smittevernlege

41 14 09 60 eller 52 84 50 15 (kl 08-15)

1b

Kommunens beredskapsvakt

116117

1c

Folkehelseinstituttets (FFIs) smittevernvakt

21 07 63 48

1d

Helsedirektoratets (HDIRs) beredskapsvakt

41 43 54 29

2

AMK

113

3

Lufthavnsjefen

40 20 33 18

4

Operasjonell krisestabssjef

95 02 47 85

- Smittevernlege i Karmøy kommune varsles av legevakten dersom varsel kommer hit. Smittevernlegen
vurderer situasjonen og rykker ut dersom dette vurderes som nødvendig.
- Legevaktslegen vurderer opplysningene, og hvis behov avgjør legen aktuell transportmåte og behov for
lege i ambulansen.
- Legevaktlege varsler Politi tlf 112 og Securitas på flyplassen dersom det besluttes at flypassasjerene
midlertidig må være på flyplassen.
- Legevakten varsler AMK om behov for ambulanse, og legefølge eller dennes stedfortreder varsles fra
Karmøy legevakt
- Smittevernvakten ved FHI kontaktes ved varslingspliktige sykdommer, eller ved behov
- Fylkesmannens helseavdeling holdes orientert om situasjonen
- Kommunens kriseledelse varsles dersom ikke situasjonen kan håndteres med tilgjengelige helseressurser
eller dersom situasjonens alvorlighetsgrad tilsier det.
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KONTAKTINFO TIL NØKKELPERSONELL PÅ HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY
(pr mai -2016)
Systemansvarlig smittevernlege har ansvar for å ajourføre kontaktlista to ganger i året, 1. mars og 1.
september.
Stilling

Navn

Tlf

Stedfortreder

Tlf

Lufthavnsjef

Tore Lillenes

40 20 33 18

Driftssjef Audun
Aarhus

46 92 96 01

Sjefsflygeleder

Hilde Hopland Ucaner

99 25 38 67

Ass. Sjefsflygeleder
Kenneth Larsen

92 41 94 38

Driftssjef

Audun Aarhus

46 92 96 01

Lufthavnsjef Tore
Lillenes

40 20 33 18

Driftsleder
Securitas

Chris Stian Thorvaldsen

91 24 96 33

Driftskonsulent Lene
Gjermundsen

95 47 63 27

Utrykningsleder Vakthavende
Avinor

91 64 98 84

HÅNDTERING AV SYKE PÅ FLYPLASS/HAVNEOMRÅDE:
1. Tømming av flyet bør skje i samråd med smittevernlegen og/eller FHI/Smittevernvakta. Dersom det ikke
er smittevernmessige forhold som taler mot det, bør passasjeren mistanken gjelder bli sittende i flykabinen.
Øvrige passasjerer forlater flyet umiddelbart.
2. Ambulansepersonell og eventuelt lege vurderer pasienten i ambulansen eller i egnet lokale. Avinor kan
stille oppvarmet hangar med toalettfasiliteter og evt. matservering til disposisjon i krisetilfeller der det ikke
er tilrådelig å transportere flypassasjerene ut av området i buss før de er registrert, undersøkt og vurdert av
smittevernlege/spesialist.
3. I tvilstilfelle kontaktes medisinsk bakvakt for rådgiving før transport iverksettes.
4. Ved innleggelse, kontaktes AMK og medisinsk bakvakt umiddelbart.
5. Pasienten fraktes til Karmøy legevakt eller Haugesund sykehus dersom det er medisinsk påkrevd.
6. Ventilasjon i fly: I et fly vil smitterisikoen være større om ventilasjonen slås av. Luft til flykabinen tas inn
gjennom jetmotorene. På grunn av varmen er luften steril. Imidlertid blir den blandet med resirkulert luft
fra kabinen. Luften går gjennom filtre som vil holde tilbake de fleste mikrober. Luftstrømmen rettes
laminært mot gulvet i flyene. Dermed er det få sjanser for aerosoler og partikler med smittestoffer å spres
til alle om bord.
7. Utstyr for beskyttelse av personell: Beskyttelsesutstyr er tilgjengelig både ved Karmøy Legevakt og på
flyplassen. Dette kan benyttes av ambulansepersonell, lege, politi, vakter og andre som må beskyttes ved
nærkontakt med pasient med mistenkt alvorlig smittsom sykdom som smitter ved kontakt eller dråper.
Vurder bruk av åndedrettsvern ved risiko for eksponering for luftbårne virus og bakterier, spesielt
tuberkulose. Det skal da benyttes masker med P3-filter, smittefrakker, engangshansker og plastbriller.
ANNET:
Smittevernlegen vurderer behovet for å samle øvrige passasjerer til informasjon om situasjonen og råd om
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å kontakte helsevesenet der de bor/ befinner seg dersom de får symptomer på den aktuelle sykdommen.
Andre tiltak:
Den generelle prosedyren i denne planen «Generell prosedyre for pasienthåndtering og smitteverntiltak»
angir andre aktuelle tiltak.
Når alvorlig, smittsom sykdom er oppdaget hos person som nylig var flypassasjer
Dersom dette oppdages etter at passasjerene er spredt, og det er nødvendig å nå dem, vil nasjonale
myndigheter overta håndteringen. Kommunen ved smittevernlegen varsler Smittevernvakta ved
Folkehelseinstituttet som vil vurdere situasjonen og om nødvendig arbeide sammen med
Sosial/helsedirektoratet og eventuelt flyselskapene om håndteringen.
Når det er utbrudd av en alvorlig sykdom et sted i verden, og det er frykt for at denne skal komme til
Norge og Karmøy med fly eller skip:
1. Folkehelseinstituttet varsler AMK og Karmøy kommune ved legevakten som så varsler
smittevernansvarlig kommunelege.
2. Folkehelseinstituttet i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet utarbeider eventuelt
informasjonsmateriell til ankommende passasjerer.
3. Folkehelseinstituttet samarbeider med Avinor om å gjøre informasjonen tilgjengelig for
ankommende reisende ved plakater eller liknende. Karmøy kommune kan bli bedt om å assistere.

33

BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA
HENSIKT: Beredskapsplanen skal bidra til å:
- redusere sykelighet og død,
- ta hånd om et stort antall syke og døende pasienter,
- opprettholde nødvendige tjenester i et samfunn med meget høyt sykefravær og
- gi fortløpende, nødvendig info til helsevesenet, det offentlige, publikum og media
ANSVAR:
- Ansvaret er delt mellom en rekke kommunale og statlige institusjoner og avdelinger. Se matrise i vedlegg 1.
- Pandemiplanen er koblet til kommunens øvrige krisehåndteringsplaner, blant annet:
- Plan for overordnet krisehåndtering
- Plan for HS-beredskap
- Smittevernlegen er ansvarlig for oppgradering og rullering av planen.
DEFINISJONER:
Influensapandemier er de store, verdensomspennende epidemier med influensavirus som befolkningen
ikke har naturlig beskyttelse mot, og som opptrer med varierende mellomrom. En pandemi kan få
omfattende skadevirkninger helsemessig og økonomisk, og sette store deler av samfunnet ut av funksjon. I
vår del av verden regnes pandemier av smittsomme sykdommer blant de mest sannsynlige årsaker til akutte
krisetilstander i samfunnet.
FREMGANGSMÅTE:
Planen bygger på den nasjonale pandemiberedskapsplanen og eksisterende planverk for krisehåndtering og
smittevern i Karmøy kommune. Den skal samordnes med tilsvarende plan for Haugesund Sykehus. Se
vedlegg for hver enkelt fase.
REFERANSER:
Smittevernloven med forskrifter
Vaksinasjonshåndboka
Smittevernhåndboka
Den nasjonale beredskapsplan for pandemisk influensa
www.pandemi.no
VEDLEGG:
A. Ansvars- og oppgavematrise
B. Fase 1-2, Interpandemisk periode
C. Fase 3-5, Pandemisk årvåkenhetsperiode
D. Fase 6, Pandemisk periode
E. Massevaksinasjon
F. Tiltakskort pandemisk influensa (Tiltakskort i plan for overordnet krisehåndtering)
G. Tilleggsressurser
H. Beredskap for å ta i mot utskrivningsklare pasienter
I. Distribusjon av antiviralia
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Ansvars- og oppgavematrise
Arbeidsoppgaver

Ansvarlig

Samarbeidspartner(e)

Ansvar for det kommunale
smittevernet

Smittevernlege

De praktiske oppgavene er
delegert til ulike deler av
kommunens helsetjeneste

Informasjon, smitteoppsporing,
daglig ansvarlig for smittevernet

Smittevernlegen

Øvrig kommunal helsetjeneste
Fastlegene
Infeksjonsmedisiner HS

Faglig oppdatering av
helsepersonell i kommunens
helse- og omsorgstjeneste

Virksomhetsledere i helse- og
omsorg og oppvekst

Smittevernlegen i Karmøy og
smittevernlegen/
hygienespl. ved HS

Undersøkelse og behandling av
smittet person

Haugesund sykehus (HS)

Smittevernlegen
Fastlege
Legevakten
Omsorgstjenester

Omsorg for alvorlig syk person

Omsorgstjenesten

Smittevernlegen
HS
Fastlegen
Frivillige organisasjoner

Varsling, innkalling og møtested
for ekstra
personell/arbeidsfordeling,
endring av vaktplaner

Den kommunale kriseledelsen

Virksomhetsledere i HS og
Oppvekst

Opprettelse av influensaklinikk

Legevakten

HS-sektor, evt. oppvekstsektor,
kommuneoverlege,
smittevernlege, kriseledelsen

System for masseregistrering og
melding (MSIS)

Kommuneoverlege

Vaksinasjon og eventuelt
profylaktisk behandling av friske,
inkludert eget personale

Kommuneoverlege

Retningslinjer for behandling og
innleggelse i sykehus

Kommuneoverlege og HS

Psykososial omsorg overfor
pasienter/pårørende

H&O-sjef

Prest/pastorale tjenester

Den Norske Kirke eller andre kirkesamfunn

Massemottak/frigjøring av plasser
i sykehjem

H&O-sjef

Virksomhetsledere i
omsorgssentre og beh&rehab.

Legemiddelforsyning antipyretika/
antibiotika/profylaktika og
vaksiner

Fylkesmannen i Rogaland
(FMRO)

Smittevernlegen og
kommuneoverlegen
Apotekene

Kommunelegen/kommunen kan
rekvirere Fredsinnsatsgruppe
(FIG) fra nærmeste
sivilforsvarskrets

Den kommunale kriseledelse

Avklaring av juridiske spørsmål
knyttet til smittevernloven

Kommuneadvokaten

Virksomhetsledere i Helse og
omsorg og Oppvekst

Psyk. sykepleiere
Livssynsorganisasjoner
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Organisering for
massevaksinasjon

Smittevernlege

Helsestasjonene

Fase 1-2: Interpandemisk periode
Fase 1 Ingen nye virus
Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker.
En influensavirussubtype som kan forårsake infeksjon hos menneske kan være til stede hos dyr. I
så fall anses risikoen for smitte til mennesker som lav.
Fase 2 Nytt virus hos dyr
Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker.
Imidlertid sirkulerer det dyreinfluensavirus som utgjør en reell risiko for sykdom hos mennesker.

FREMGANGSMÅTE FASE 1:
1. I fase 1 foregår vaksinasjon og informasjon etter de vanlige rutiner og retningslinjer.
2. Pandemigruppe nedsettes. Denne består av smittevernlege, kommuneoverlege, legevaktssjef,
sjefshelsesøster, helsesøster for smittevern, helsesjef og beredskapsansvarlig i kommunen. Gruppen utvides
ved behov. Pandemigruppen skal gjennomgå kommunens beredskapsplaner og ROS-analyser og sørge for
at disse blir oppdatert som vanlig etter gjeldende rutiner.
3. Pandemigruppen sørger for at denne planen er samordnet med sykehusets planer
FREMGANGSMÅTE FASE 2:
4. I fase 2 kan Pandemigruppen tre sammen og oppdatere seg på situasjonen. Drøfte aktuelle
beredskapstiltak om situasjonen skulle utvikle seg til fase 3-4-5.
5. Pandemigruppen og spesielt kommuneoverleger, bør ha oversikt over eksisterende planverk,
informasjonsmateriell mv ift en pandemi
6. Fortløpende skolering av helsepersonell i standardtiltak iht. normal drift

Fase 3-5: Pandemisk årvåkenhetsperiode
Fase 3 Smitte til mennesker
Sykdom hos menneske med ny subtype, men ingen spredning mellom mennesker, eller sjeldne
tilfeller av smitte til nærkontakter.
Fase 4 Begrenset smitte mellom mennesker
Små klynger med begrenset spredning mellom mennesker, men geografisk begrenset, noe som
antyder at viruset ikke er godt tilpasset mennesker.
Fase 5 Økende, men ikke svært smittsomt
Større klynger av personer med infeksjon, men fortsatt geografisk begrenset, noe som antyder at
viruset er i ferd med å tilpasse seg mennesker, men fortsatt ikke smitter lett mellom mennesker
(betydelig pandemirisiko).
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Pandemigruppen holder møter med følgende saksliste:
• Informasjon om sykdommens profil.
• Planlegge omdisponering av helsepersonell med utvidede vakter, øke stillinger, vikarer og
beordring.
• Få oversikt over og kontakte lokale frivillige organisasjoner (røde Kors, Norsk Folkehjelp m.fl),
eventuelt offentlige (Sivilforsvaret) som kan hjelpe til med pleie og stell av syke. Helsefagarbeidere
og helsefagstudenter kan også mobiliseres.
• Diskutere legedekning og legevakt ved sykdom. Leger har en særlig samfunnsrolle og må påregne å
dekke behov i evt kollegers fravær.
• Ta kontakt med Haugesund sykehus for å forberede samarbeid om bruken av sykehus mht.
innleggelses- og utskrivingsrutiner.
• Diskutere lokal bruk av sykehjem og hjemmesykepleie. Vurdere muligheter for omdisponering av
senger i sykehjem ved utskriving eller fortetting.
• Planlegge slik at helsetjenesten har tilgang til nødvendig utstyr som munnbind, hansker,
desinfeksjonsmidler, temperaturmålere mv.
• Forberede informasjonsstrategi i kommunen.
• Forberede organisering av influensaklinikk for syke i kommunen.
• Forberede regime for massevaksinering iht. planverk og etter anvisning fra sentrale myndigheter
• Forberede lokal registreringsenhet for antall syke og døde
• Forberede regime for prioritering av medikamenter og beskyttelsesutstyr, etter anvisning fra
sentrale myndigheter
Møter i Pandemigruppen bør følges opp med:
• Informasjon til kriseledelsen og til folkevalgte
• Vurdere pressemelding eller pressekonferanse om situasjonen for Karmøy
• Utarbeide aktuelt info-materiale basert på nasjonalt materiell
• Når situasjonen tilsier at kommunen ikke vil kunne håndtere situasjonen uten ekstern bistand:
Avholde møte i kriseledelsen, spesielt for å avklare samordning mellom sykehus, kommune,
sivilforsvar/forsvar/politi og frivillige organisasjoner.

Fase 6: Pandemisk periode
Fase 6 Pandemi
Økende og vedvarende smitte i den generelle befolkningen.
FREMGANGSMÅTE:
Avholde nødvendige møter i kriseledelsen for at kommunen skal sikre forebygging, diagnostikk, behandling
og pleie.
Saksliste FØR pandemien har nådd Karmøy:
• Etablering av kommunens kriseledelse, med tilhørende funksjoner iht planverket
• Opprette lokal registreringsenhet for daglig oppdatering av lokal situasjon (antall syke, behov for
tiltak). Enheten skal rapportere til lokal informasjonsansvarlig og til fylkesmannen.
• Forberede omlegging av sykehjemsdrift og opprettelse av evt. alternative pleiesteder.
• Planlegge tiltak etter smittevernloven kapittel 4 og 5 ved allmennfarlig smittsom sykdom
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•
•

•
•
•
•
•

(møteforbud, stenging av virksomheter som barnehager, svømmehaller, begrense kommunikasjon).
Informasjonsansvarlig undersøker og registrerer hvordan informasjonen spres og oppfattes.
Justering av informasjonen etter behov.
Kontinuitetsplanlegging: Det bør gjøres nødvendige avklaringer og kartlegginger for at kommunen
skal kunne levere et minimum av nødvendige tjenester for at samfunnet skal fungere, når store
deler av arbeidsstyrken er syke eller fraværende som følge av pandemien:
◦ Helsetjenesten
◦ Apotek
◦ Strømforsyning
◦ Vannforsyning
◦ Renovasjon
◦ Off. Transport
◦ Telekomunikasjon
◦ Brannvesen/redningstjeneste
◦ Politiet
◦ Tolletat
◦ Mattilsynet
◦ Sivilforsvaret
◦ Forsvaret
◦ Humanitære og frivillige organisasjoner
Nøkkelpersoner i kommunen som er aktuelle for å få profylaktiske medikamenter må kartlegges.
Arbeid med navnelister for vaksineprioriteringer startes iht anvisninger fra sentrale myndigheter.
Gjennomføring av massevaksinasjon iht. nasjonal prioritet.
Gjennomføring av aktuelle tiltakskort i øvrig beredskapsplanverk.
I samarbeid med sykehuset, gjøre nødvendige forberedelser til å håndtere et stort antall døde,
dersom sykdommen er av en slik art at svært mange kan dø.

Saksliste NÅR pandemien har nådd Karmøy:
• Ta i bruk alternative pleiesteder med personell som er friske.
• Innføre tiltak som nevnt i smittevernloven kapittel 4 og 5.
• Gjennomføre nødvendige tiltak og iverksette utarbeidede planer på tjenestestedene for å
opprettholde viktige tjenester
For øvrig skal en følge de føringer som gis fra sentrale myndigheter.

Massevaksinering
Dersom massevaksinering skal iverksettes, vil vi få vaksiner i puljer, som må fordeles iht de prioriteringer
som gjelder.
Vaksinelevering og oppbevaring:
Oppbevaring i 2-8 graders kjøleskap/lager. Ledig lagerkapasitet på vaksinasjonskontoret brukes først,
deretter kjølelager på Kongens senter.
Distribusjon og injeksjon av vaksiner lokalt
En tar sikte på å bruke samme rutiner for distribusjon og vaksinasjon som ved sesonginfluensaen. Dette
innebærer følgende:
1. Et forsterket tilbud ved Kopervik helsestasjon etableres. Utvalgte personer i spesielt samfunnskritiske
funksjoner, slik som kommuneledelse, ordfører, politi, Gassco vaksineres her. Smittevern
smittevernlege
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2. Fastlegene tilbyr vaksiner
3. Omsorgstjenestene som kan, vaksinerer egne brukere
4. Helsetjenester som kan, vaksinerer eget helsepersonell
I tillegg legger vi opp til følgende:
1. Helsestasjonene bistår med vaksinering av barn i risikogruppene, ansatte i barnehager, skoler og SFO,
samt sjåfører/kollektivtransport
2. BHT bistår med vaksinasjon av andre ansatte i Karmøy kommune inkl brannvesen.
Kopervik helsestasjon forsterkes til å bistå med eventuell opplæring av vaksinesteder og logistikk av
vaksineleveranser.
3. BHT ved Hydro Aluminium vaksinerer egne ansatte
Prioritering av vaksiner:
Prioritering av vaksiner gjennomføres iht sentrale føringer, og iht lister utarbeidet lokalt på bakgrunn av de
instruksjoner som gis fra statlige myndigheter..
• Helse- og sosialsjefen har ansvaret for å utarbeide slike lister for risikogrupper og helsepersonell
• Rådmannens stab har ansvaret for å koordinere utarbeidelse av slike lister for nøkkelpersonell i
kommunen for øvrig.
Innkallingsansvar:
-Risikogrupper inkl gravide innkalles via media til fastlege.
-Barn ½ - 2 år får innkalling fra helsestasjon.
-Alle andre innkalles via media, internett, avis, radio
Logisitkk viktig ifht innkalling; for eksempel fordeles på vaksinedager ut fra etternavn (alfabetisk),
fødselsdato el.l.
Informasjon/media:
Smittevernlege, etter nærmere avklaring med informasjonsmedarbeidere og krisestab.
Dokumentasjon
Dokumentasjon av at vaksiner er gitt, skal dokumenteres av den enkelte vaksinatør/vaksinasjonssted. Dette
gjøres iht de føringer som gitt sentralt, f. eks gjennom SYSVAK, eller på annen måte.
I tillegg bør alle som er vaksinert får kvittering og et vaksinasjonsbevis. Dersom ikke det foreligger føringer
fra sentralt hold på dokumentasjon om vaksinasjonsbevis, utarbeides det lokalt, f. eks som et visittkort.
For øvrig skal en følge de føringer som fra sentrale myndigheter.

Tilleggsressurser:
Dersom pandemien skulle slå ut opp til 25% av arbeidsstyrken i hele eller deler av kommunen, vil
strategien for å håndtere dette være:
- Alle tjenestesteder skal gjennom kontinuitetsplanlegging ha lagt en tiltaksplan for å håndtere et stort
fravær. De fleste vil med denne kunne håndtere situasjonen.
- For de arbeidssteder som likevel ikke klarer å opprettholde et minimum av nødvendige tjenester, er
følgende tiltak aktuelle på sektor og kommunenivå:
1. Ta i bruk deltidsreserven som kommunen disponerer. Dette er spesielt aktuelt i Helse og sosial..
2. Ta i bruk overtid.
3. Ta i bruk ledig kapasitet i kommunens stillingsbank.
4. Helsepersonell som arbeider i ikke-pasientrelatert arbeid kan omdisponeres til andre oppgaver.
Helse og sosialsjefen har ansvaret for å kartlegge dette.
5. Annet personell som kan bistå med andre/nye oppgaver benyttes. F. eks kan en frigjøre personell
i noen av tjenestestedene i kultursektoren til andre formål. Rådmannen bistår med å koordinere
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dette.
6. Samarbeid med frivillige organisasjoner om spesifikke oppgaver. Slikt samarbeid vil bli drøftet og
eventuelt initiert via kommunens krisestab.
7. Bistand fra Sivilforsvaret og Heimevernet kan være aktuelt dersom kommunen er i dyp krise som
følge av situasjonen.

Utstyr ved pandemi
Forsyninger av nødvendig utstyr og medisin kan bli kritisk. Smitteverngruppen skal vurdere tiltak for at sikre
tilstrekkelig tilgang til kommunens borgere. Det gjelder i butikker og i kommunens hjelpetjenester.
Et utgangspunkt:
- sikre at butikker tar inn tilstrekkelig beskyttelsesutstyr (tørkepapir, såpe, handsprit m.m.)
- går til innkjøp av nødvendig lager av for den kommunale hjelpetjeneste (tørkepapir, desinfeksjon for
håndhygiene, hansker, munnbind, beskyttelsesfrakker, åndedrettsvern). Det forventes økt behov på ca. 3
ganger det normale forbruk.
- Forsyning av antivirale legemidler skjer i samarbeid med apotekerne i kommunen. Oppbevaring og sikring
ved apotekene. Utdeling av antivirale midler følger nasjonale retningslinjer.

Beredskap for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus

Kommunen skal ha en rimelig beredskap for å øke antallet pasienter vi kan motta fra sykehuset,
sammenliknet med en normalsituasjon. Dette omhandler:
1. Alle sykehjem har beredskap for å ta imot 10% flere pasienter enn normalt. Dette gjøres ved å frigjøre
legekontorer, møterom, bruke dobbeltrom mv.
2. De 3 største sykehjemmene har en beredskap for å ta i mot 30% flere enn normalt.
3. I et absolutt krisescenario skal sykehjemmene også kunne ta i mot 50% flere enn normalt, men da vil
tilbudet bli dramatisk redusert til å være en seng på en sovesal.
4. Kommunen bør ha opp til 20 sykehussenger i beredskap i tillegg til de ekstrasenger som allerede finnes
på sykehjemmene. I tillegg har vi avtale med hjelpemiddelsentralen om å få levert senger og annet
nødvendig utstyr raskt fra produsenter, i den grad det er mulig å skaffe fra lager.
5. Alle sykehjem skal ha lager for og kompetanse til å administrere IV-væskebehandling
6. Forstøvere og o2-utstyr skal være kartlagt for alle sykehjem.
7. Alle sykehjem skal ha ekstra lager av nødvendig smittevernmateriell for å håndtere dråpesmitteisolering
av beboerne.
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LEGIONELLA
HENSIKT: Forebygge og begrense forekomst av legionella
ANSVAR: Smittevernet, Miljørettet helsevern, eiendomsavdelingen i Karmøy kommune
DEFINISJONER:
Legionella: Bakterie som forårsaker utbrudd med legionellose (legionærsykdom/ponticafeber)
BESKRIVELSE:
Legionella vokser best i vann mellom 20 og 50 grader, men finnes overalt i ferskvann. Legionærsyke gir
alvorlig lungebetennelse, mens pontiacfeber gir et mildt influensaliknende sykdomsbilde. Smitter gjennom
luftsmitte fra VVS-anlegg hvor det er mulighet for oppvekst.
Forebygging av legionellasmitte gjøres gjennom internkontroll. 2 prinsipper:
1. Kartlegging av risikoforhold i VVS-anlegg, med påfølgende utbedring av kritiske punkter mht
legionellasmitte.
2. Drifts-, vedlikeholds- og kontrollrutiner av VVS-anlegg
Aktuelle typer VVS-anlegg hvor smitte kan
oppstå kan kort oppsummeres til å være:
Spesielt høy smitterisiko:
• Kjøletårn
• Luftskrubbere

Betydelig smitterisiko:
• Offentlige boblebad
• Dusjer i fellesanlegg
• VVS-systemer i sykehus
• Innretninger med luftbefuktning
(badstuer, badeanlegg, faste og
mobile vaskeanlegg)

Miljørettet helsevern (kommuneoverlegen)
• Skal ha oversikt over alle kjøletårn, luftskrubbere og offentlige badeanlegg, boblebad og badstuer i
kommunen, og føre tilsyn med at tiltak gjennomføres iht. forskrift
• Skal gi råd til eiere av aktuelle VVS-anlegg for hvilke tiltak som kan og bør iverksettes for å forebygge
mot legionellasmitte.
• Kan ved behov føre tilsyn med om aktuelle VVS-anlegg i kommunen har adekvat internkontroll ihht.
forskrift.
Virksomheter som eier VVS-anlegg hvor legionella kan gi smitte:
• Skal gjennomføre kartlegging av risikoforhold og gjennomføre nødvendige tiltak i egen virksomhet
ut fra de føringer som gis i veiledningen til forskriften.
• Skal implementere internkontroll ut fra de føringer som gis i Vannrapport 118 fra
Folkehelseinstituttet (fhi.no).
• Det anbefales da at sjekklistene i veiledningen brukes.
3. Ved mistanke om utbrudd av legionella: Se «Legionellose – veileder for helsepersonell» på FHI sine
nettsider www.fhi.no
HENVISNNGER:
• Forskrift om miljørettet helsevern
• Vannrapport 118
VEDLEGG:
A: Krav til internkontroll i kommunale dusjanlegg for å forebygge legionella
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Vedlegg A:

Krav til internkontroll i kommunale dusjanlegg
for å forebygge legionella

Dette informasjonsskrivet gir en kort oversikt til anleggseier for kommunale dusjanlegg i Karmøy om hvilke
minimumskrav som smittevernlegen i Karmøy kommune stiller for forebygging av legionella.
Informasjonsskrivet oppdateres fortløpende, og finnes alltid i oppdatert i smittevernplanen.
Oversikten er ikke utfyllende for andre typer risikoanlegg (f. eks. boblebad), kun for allerede etablerte
dusjanlegg. Oversikten kan også brukes på anlegg med mange enkeltdusjer til bruk for publikum, f. eks på
sykehjem. For fullstendig liste over hvilke krav anleggseier må forholde seg til, se Folkehelseinstituttets
Vannrapport 118. Se også Forskrift om miljørettet helsevern § 11b.
Hva er legionella og hvorfor må det forebygges?
Legionella er en bakterie som kan gi alvorlig lungebetennelse. Den forekommer naturlig i vann i naturen, og
er sjelden et problem. Den gir først lungebetennelse når det inhaleres gjennom små vanndråper dypt ned i
lungene. Inhalasjon av små vanndråper skjer blant annet når en dusjer. Alle kan i teorien bli smittet og syke,
men eldre er mest utsatt. Norske myndigheter gir føringer for hvordan virksomheter kan hindre forekomst
av legionella i vannledningssystemet til blant annet dusjanlegg. Legionellabakterien vokser best ved
temperaturer mellom 20 og 50 °C, og i varmtvannsanlegg som ikke har god internkontroll er det større
mulighet for oppvekst. Et viktig tiltak for å redusere antallet dråpekjerner som spres ved dusjing er å unngå
dusjhoder av typen «sparedusj». Bruk dusjhoder som gir mye vann med store dråper og danner lite
aerosoler.

Kartlegging av risiko:
Alle dusjanlegg skal kartlegges for hvilken risiko for legionellaoppvekst anlegget har. Kartleggingen skal
gjennomføres i henhold til veiledning i Vannrapport 118. Risikokartleggingen skal oppdateres årlig og ved
tekniske endringer og ved endret bruk. Kartleggingen må blant annet beskrive:
•

Oppbygning av dusjanlegg/ledningsnett med installasjoner, spesielt risikomomenter (bl.a. blindrør)

•

Hva slags risiko det kan være for vekst av legionellabakterier i anlegget

•

Hvor mange som kan bli eksponert for legionellaforurenset aerosol (volum og brukergrupper)

•

Hvilke utsatte grupper som kan bli eksponert (gamle, syke mv.)

•

Eksisterende tiltak som hindrer legionellaspredning via aerosol (drifts-/vedlikeholdsrutiner)

•

Vurdere og foreslå nye forebyggende tiltak, basert på funn i risikokartleggingen

Dokumentasjonskrav: Oppdatert risikokartlegging skal kunne forevises til enhver tid.

Fjerne blindledninger:

Alle blindrør og ubrukte tappesteder som oppdages ved kartlegging av risiko, skal vurderes fjernet ut fra
funn i risikokartleggingen. Rørene skal kuttes inntil sirkulasjonsledningen, eventuelt avblendes eller
igjenfylles inntil sirkulasjonsledning eller hovedledning, slik at stillestående vann unngås.
Dokumentasjonskrav: Anleggseier skal ha oversikt over blindledninger i anlegget.
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Internkontroll:

Det stilles krav om at det må etableres nødvendig internkontroll med dusjer og ledningsnett for
vannledningsnett iht. risikokartleggingen og gjeldende regelverk.
1. Hovedprinsipper for hva internkontrollen skal sikre:
Hold varmtvannet varmt, og kaldtvannet kaldt! Temperatur på vannet ved tappested skal nå minst 60 °C
innen ett minutt etter at kranen er åpnet. Alt vann i varmtvannsberedere skal jevnlig være oppvarmet til
minst 70 °C.
2. Gjennomspyling:
Ubrukte eller sjelden brukte tappesteder i bygget åpnes for gjennomspyling med fullt trykk ukentlig i 1 til 3
minutter. Dette gjelder både kaldt og varmtvannsledninger.
3. Rengjøring/desinfeksjon av dusjhoder:
Alle dusjhoder og dusjslanger desinfiseres kvartalsvis ved å la dem ligge 30 minutter i en ti liters bøtte med
vann tilsatt to korker husholdningsklor, etter først å ha fjernet slam. Blandingen må fylle hele
ledningen/dusjhodet. Unngå luftlommer!
4. Sjokkbehandling av tappepunkter:
Alle varmtvannsberedere skal ha en vanntemperatur på minst 70° C på tank. Alle rørsystem fra tank til
tappebatterier skal gjennomspyles med vann på minst 70° C i mer enn 5 minutter. Dette skal utføres
minimum 2 ganger i året, og alltid hvis bygget har stått ubrukt over tid i forbindelser med ferier, langhelger
og lignende, eller ved mistanke om legionella.
5. Dokumentasjonskrav:
• Det skal kunne dokumenteres at det utføres jevnlige stikkontroller med temperaturmåling på
tappepunkt, og at temperatur i varmtvannsbereder heves jevnlig til 70 °C.
•

Rutine for gjennomspyling må være utarbeidet og dokumenteres utført.

•

Rutine for sjokkbehandling må være utarbeidet og dokumenteres utført.

Rutine for desinfeksjon og rengjøring av dusjhoder må være utarbeidet og dokumenteres utført.
6. Aksjon ved avvik
• Lage plan for utbedring og gjennomføre denne.
• Dersom det er vanskelig å gjennomføre utbedring, skal kommuneoverlege kontaktes og alternative
tiltak utredes/vurderes.
• Avviksskjema: Det henvises til kommunens avviksskjema som finnes på nettet.
7. Verneutstyr: Ved sjokkoppvarming skal det alltid brukes åndedrettsvern type P3.
8. Arbeidsleder i den enkelte sone er ansvarlig for at disse rutinene blir utført.
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INFEKSJONSKONTROLL I HELSETJENESTEN
HENSIKT:
Forebygge og begrense forekomst av infeksjoner i helsetjenesten
ANSVAR: Smittevernet, omsorgsenhetene og helseenhetene
DEFINISJONER:
Infeksjonskontroll = infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking
BESKRIVELSE:
Forskrift om smittevern i helsetjenesten pålegger alle helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram. I
Karmøy kommune gjelder dette primært sykehjem.
For øvrig kan kommunen ha infeksjonskontrollprogram i andre tjenester der hvor en vurderer det som
aktuelt, f. eks legevakt, hjemmesykepleie etc.
Hver omsorgstjeneste skal ha en smittevernkontakt tilknyttet enhetens helseinstitusjon som skal jobbe tett
opp mot smittevernet for å utvikle og vedlikeholde infeksjonskontrollprogrammet på institusjonen. Det er
likevel enhetsleder som står ansvarlig for infeksjonskontrollprogrammet.
Infeksjonskontrollprogrammet bygger på en risikovurdering og sårbarhetsanalyse (ROS).
I utgangspunktet skal infeksjonskontrollprogrammet favne de problemstillinger som angitt i forskrift om
smittevern i helsetjenesten, men infeksjonskontrollprogrammet kan også ta inn andre elementer dersom
det enkelte enhet eller smittevernet finner det hensiktsmessig.
REFERANSER:
Forskrift om smittevern i helsetjenesten av 17. juni 2005
Smittevern 15: Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta
VEDLEGG/LINK:
Infeksjonskontrollprogram for helseinstitusjoner i kommunen
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MRSA
HENSIKT:
Forebygge og begrense forekomst av MRSA i helsetjenesten, og for øvrig i samfunnet for CA-MRSA.
ANSVAR: Smittevernet og omsorgsenhetene
DEFINISJONER:
MRSA = Meticillin resistant staphylococcus aureus
CA = Community aquired
BESKRIVELSE:
• Infeksjonskontrollprogram for helseinstitusjoner skal ha rutiner for håndtering av MRSA. Ved MRSAtilfeller i kommunens helseinstitusjoner, bistår smittevernet med rådgivning og undervisning av
personalet.
• Hjemmesykepleien skal ha rutiner for håndtering av MRSA.
• Legevakten skal ha rutiner for håndtering av MRSA.
• Ansatte i helsetjenesten skal som hovedregel screenes for MRSA etter sykehusopphold i utlandet,
og etter å ha jobbet på sykehus i utlandet. Dette er et krav for sykehjemspersonell.
• Beboere og pasienter i kommunens helseinstitusjoner er underlagt de krav som gjelder ift MRSAscreening etter opphold på utenlandske helseinstitusjoner, eller ved tidligere gjennomgått MRSAinfeksjon eller bærerskap.
• Kommunen skal koordinere sine MRSA-rutiner med sykehusets rutiner, slik at de samsvarer i den
grad det er mulig og hensiktsmessig
• Kommunen benytter eget skjema ved ansettelser og omplassering som skal sikre institusjonene mot
MRSA-smitte.
MRSA-VEILEDER
Forøvrig vises til utfyllende beskrivelse og prosedyrer ved enkelttilfeller og utbrudd i MRSA-veilederen fra
Folkehelseinsituttet (FHI).
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ESBL (extended spectrum betalactamase)
ESBL er en forkortelse for extended spectrum betalactamase. I norskspråklig litteratur brukes begrepet
betalaktamaser med utvidet spektrum. Betalaktamaser er betegnelsen på spesielle enzymer som
produseres av både grampositive og gramnegative bakterier. Disse enzymene bryter ned
betalaktamantibiotika og har vært kjent lenge. De har ulik substratspesifisitet; noen er smalspektrede mens
andre er svært bredspektrede.
ESBL ble identifisert på 1980-tallet og har medført utvidet antibiotiakresistens hovedsaklig for penicilliner
og senere-generasjons cefalosporiner. ESBL ble på 1980- og 1990-tallet hovedsakelig funnet hos ulike
Klebsiella-arter hos sykehuspasienter i intensivavdelinger, men de siste årene er de også funnet i økende
grad også hos E. coli-bakterier og andre enterobakterier. Det er foreløpig særlig gramnegative tarmbakterier
som kan produsere ESBL, og enzymene er også funnet hos ulike salmonellaarter, Proteus mirabilis, andre
Enterobacteriaceae og Pseudomonas aeruginosa. De første tilfellene av ESBL-produserende E. coli ble
påvist i Norge i 1997, det første utbruddet i norske sykehus ble rapportert i 2004.
Det foreligger ikke internasjonal enighet om alle betegnelser rundt ESBL. I Norge er ESBL-holdige bakterier
delt inn i tre grupper: ESBLA, ESBLM og ESBLKARBA. ESBLA/M-holdige bakterier er i hovedsak resistente mot
penicilliner og de fleste cefalosporiner, men ikke karbapenemer. ESBL KARBA-holdige bakterier er resistente
mot alle betalaktamantibiotika, inkl. penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer. De samlede
resistensegenskapene hos ESBLKARBA-holdige bakterier gjør bakteriene svært resistente. ESBL-produserende
bakterier er også ofte resistente mot flere andre antibiotikaklasser, slik som fluorokinoloner og
aminoglykosider.
Mange av våre mest brukte antibiotika er ikke effektive mot infeksjoner med ESBL-produserende bakterier,
og dette begrenser både nåværende og framtidige behandlingsmuligheter. Derfor er infeksjoner forårsaket
av ESBL-holdige bakterier forbundet med betydelig morbiditet og mortalitet .ESBL er kodet på genetisk
mobile elementer som finnes i mange typer bakterier. To hovedgrupper har særlig betydning for
helsetjenesten
• Enterobacteriaceae, som ofte er en del av vår flora i mage-tarmkanalen. (Særlig E. coli og K.
pneumoniae), og
• Non-fermentere, som oftest er opportunistiske bakterier som blant annet kan kolonisere luftveier
ved alvorlig sykdom. (f.eks Acinetobacter og Pseudomonas species.)
Forekomsten av infeksjoner med ESBL-produserende bakterier øker både i og utenfor helseinstitusjoner,
men er fortsatt lav i Norge. Bakterier som produserer ESBL har en betydelig høyere forekomst i noen land,
særlig i Sør-Europa, Afrika og Asia.
Bærerskap blant friske deler av befolkningen er vanlig og ikke kun knyttet til helsetjenesten. Smitte ved
turistreiser og andre reiser er trolig en viktig spredningsmåte for antimikrobiell resistens. Fra flere land er
det rapportert utbrudd innen helseinstitusjoner, spesielt på brannskadeavdelinger, rehabiliteringsavdelinger, urologiske avdelinger og på nyfødtavdelinger. Smittemåte
Alle gramnegative stammer med noen av disse tre kategoriene av betalaktamresistens smitter på samme
måte som andre gramnegative staver -, dvs ved direkte eller indirekte kontaktsmitte og gjennom fekal-oral
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kontakt. I helseinstitusjoner spres bakteriene fra pasient til pasient vanligvis via helspersonells hender på
grunn av mangelfull håndhygiene eller gjennom dårlig rengjort utstyr og felles kontaktpunkter. Direkte
smitteoverføring mellom pasienter kan derfor også forekomme.
Inkubasjonstid
Varierende. Gramnegative staver med bredspektret betalaktamresistens kan som andre enterobakterier etc.
etablere seg i normalfloraen i tarmen i måneder eller år. Så kan de på et senere tidspunkt forårsake klinisk
infeksjon når pasienten utsettes for kirurgi, instrumentering, får nedsatt allmenntilstand,,eller får
antibiotikabehandling.
Symptomer og forløp
Pasienter og helsepersonell kan være asymptomatiske bærere av bakterier med bredspektret
betalaktamresistens. Symptomene er som for ikke-resistente bakterier av samme art og er avhengig av
lokalisasjonen.
Diagnostikk
Dyrkning med målrettet resistensbestemmelse og evt. genteknologiske metoder. Ved utbrudd i
helseinstitusjoner kan det ved hjelp av blant annet pulsfeltgelelektroforese og andre genotypiske
markøranalyser undersøkes om det er en epidemiologisk sammenheng mellom tilfellene ved at samme
stamme eller genetisk variant av resistensfaktoren foreligger.
Behandling
Infeksjoner må behandles ut fra resultatene av resistensundersøkelsene. Det finnes i dag bare få grupper av
betalaktamantibiotika (gruppen karbapenemer og kombinasjonspreparat med betalaktam og
betelektamaseinhibitor for eksempel piperacillin-tazobactam) som ESBL-produserende bakterier er følsom
for.
Forebyggende tiltak
Forebyggende tiltak mot bakterier med bredspektret betalaktamresistens er spesielt viktig i helseinstitusjoner og hjemmetjenesten. Basale smittevernrutiner, inklusive god håndhygiene gjennom bruk av
alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er nødvendig. I et samfunnsperspektiv vil fornuftig og restriktiv
antibiotikapolitikk kunne forebygge utvikling og spredning (ved seleksjon) av multiresistens.
ESBL‐holdige bakterier kan smitte ved utenlandsreiser gjennom vanlig sosial kontakt fra person til person
gjennom hender forurenset med tarmbakterier. Smitte gjennom matvarer kan også forekomme. Risikoen for
smitte øker ved innleggelse i helseinstitusjoner i utlandet. God mat- og håndhygiene på reiser er det beste
forebyggende tiltaket.
Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd
Pasienter med mistenkt eller påvist ESBL-holdige bakterier bør som hovedprinsipp kontaktsmitteisoleres.
Pasienter i helseinstitusjoner hvor det påvises bærerskap eller infeksjon bør plasseres på enkeltrom med
eget toalett. Smitteverntiltak kan graderes ned fra isolering etter vurdering basert på ESBL-type, mikrobe
samt risiko for og konsekvens av spredning. Det anbefales ingen spesielle tiltak eller restriksjoner for
helsepersonell som er bærere av ESBL-resistens. Ved utbrudd på helseinstitusjon bør det settes ned en lokal
arbeidsgruppe som etterforsker utbruddet og vurderer smitteverntiltak. Disse tiltakene kan omfatte:
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opplæring av personale, pasienter og pårørende, smitteoppsporing, isolering av kontakter og screening av
utvalgte pasientgrupper (men ikke av personale).
Før eller ved innleggelse i sykehus anbefales det å ta prøve for ESBL-holdige bakterier av alle som:
• Har vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden det siste året,
• Det siste året har vært innlagt i helseinstitusjon i Norge eller annet nordisk land der det (under det
aktuelle oppholdet) pågikk et utbrudd med ESBL-holdige bakterier,
• Har bodd sammen med person som har fått påvist ESBL-holdige bakterier det siste året,
• Tidligere har fått påvist ESBL-holdige bakterier,
• Ved alle innleggelser i avdelinger som etter lokal vurdering karakteriseres som avdelinger med
særlig mottakelige pasienter og/eller stor risiko for spredning, (f.eks. brannskadeavdeling,
intensivavdeling, hematologisk avdeling, nyfødtintensiv o.l.)
Det er ikke anbefalt å screene beboere for ESBL-holdige bakterier før eller ved innleggelse i kommunale
helseinstitusjoner og rehabiliteringsinstitusjoner. Det anbefales ikke rutinemessig forhåndsundersøkelse for
ESBL-holdige bakterier for helsepersonell som skal ha pasientrettet arbeid i helseinstitusjoner. Ingen
spesielle tiltak er indisert ved påvisning utenfor helseinstitusjoner.
Folkehelseinstituttet har utarbeidet anbefalte tiltak for å hindre spredning og etablering av ESBL-holdige
bakterier i norske helseinstitusjoner, se FHI sine nettsider.
Behandling/sanering av bærerskap av ESBL-holdige bakterier er ikke anbefalt.
Meldings- og varslingsplikt
Smittebærertilstand og infeksjoner med mikrober med spesielle resistensmønstre er meldingspliktig sykdom
gruppe A til MSIS. Kriterier for melding er påvisning av
• Enterobacteriaceae med redusert følsomhet for meropenem og påvist ESBL KARBA gener
• Pseudomonas aeruginosa med redusert følsomhet for meropenem og påvist ESBL KARBA gener.
• Acinetobacter spp. med redusert følsomhet for meropenem og påvist ESBL KARBA gener
• Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, Acinetobacter spp. isolater med nedsatt følsomhet for
meropenem kombinert med andre fenotypiske funn forenlig med karbapenemaseproduksjon, men
som er negativ for kjente ESBLKARBA gener, skal undersøkes biokjemisk for karbapenemaseproduksjon. Funnet skal meldes til MSIS hvis karbapenemaseproduksjon verifiseres i en validert
biokjemisk assay.
Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd eller ved overføring av
smittet pasient mellom helseinstitusjoner.
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INFORMASJON FRA SMITTEVERNLEGEN
HENSIKT: Å sikre at skriftlig informasjon omkring smittevern holder høy faglig standard,
er oppdatert, og blir distribuert til dem det måtte angå.
ANSVAR: Smittevernlegen.
DEFINISJONER:
FREMGANGSMÅTE:
1. Når smittevernet får henvendelser eller på egen hånd finner det nødvendig, skal det utarbeides skriftlig
informasjon omkring aktuelle smittevernproblemer. Smittevernlegen står ansvarlig for innholdet i
informasjonen.
2. Smittevernlegen skal etter egen vurdering rådføre seg med kommuneoverlegen, infeksjonsmedisiner,
mikrobiolog eller Folkehelseinstituttet ved utarbeidelsen av slik informasjon.
3. Informasjonen lagres etter hvert som den blir produsert som vedlegg til denne prosedyren.
4. Minst en gang pr år, eller når det ellers er påkrevd, skal informasjonsdokumentene gjennomgås og
eventuelt revideres.
REFERANSER:
MSIS, Smittevern 12, NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok)
VEDLEGG:
A. Informasjon om Hepatitt B og C
B. Mark i Magen
C. Fotvorter og fotsopp
D. Hodelus i barnehage og skole
E.Hvordan takler vi barn med hånd, fot og munnsykdom?
F. Brennkopper hos barn i barnehage og skole
G. Skarlagensfeber hos barn i barnehage og skole
H. Vannkopper i skole og barnehage
I. Kikhoste
J. Generelt om barnehager og infeksjoner
K. ESBL
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Vedlegg A:

Smittevernlegen informerer
HEPATITT B

Hepatitt B og C er virussykdommer. De smitter stort sett ved blodsmitte. Hepatitt B og C- virus må trenge
igjennom huden for å kunne gi sykdom. Virus kan ikke trenge gjennom hel hud, det må finnes en
inngangsport i form av sår, rifter el. lign. Det finnes vaksine mot hepatitt B, men ikke mot hepatitt C.
Etter gjennomgått hepatitt B blir de aller fleste immune og er ikke smittefarlige. Noen få blir smittebærere,
de har virus i blodet selv om de er friske. Smittebærere kan påvises ved blodprøver. Også barn kan være
smittebærere. Flest smittebærere av hepatitt B finner vi blant innvandrere fra Sørøst- Asia og
sprøytenarkomane.
Hepatitt C vil ofte ikke gi noen særlige symptomer etter at man er smittet, og opp mot 75% blir kroniske
smittebærere.
Helsesøstre og leger er bundet av taushetsplikten og kan ikke gi opplysninger til barnehager eller skoler om
hvem som er kjente kroniske smittebærere. I tillegg kan man aldri gardere seg mot at det finnes
smittebærere som ikke helsetjenesten vet om .
Rutinene rundt behandlingen av blodsøl i skoler og barnehager må derfor være så gode at de uansett sikrer
mot smittespredning, fordi vi aldri kan være helt sikre på hvem som er smittet.
FORHOLDSREGLER OVERFOR HEPATITT B OG C:
1. I det daglige er det ikke nødvendig med spesialbehandling av smittebærere. Sykdommen smitter ikke
gjennom drikkekar osv, og både for disse og andre barn gjelder generelt.
2. Håndvask etter toalettbesøk og bleieskift, vanlig vask av kopper og kar i oppvaskmaskin
3. Dersom blødende sår oppstår, skal man også generelt være forsiktig i omgangen med blod, særlig hvis
man selv har rifter eller sår. Bruk gjerne gummi- eller plasthansker. Sår renses grundig og dekkes til. Bruk
hansker under fjerning av blodsøl! Vask det tilsølte området grundig med såpe og vann. Klær med blodsøl
vaskes helst med kokvask dersom de tåler det, ellers vaskes de på vanlig måte.
4. Smittebærere med åpne eller blødende/væskende sår bør ikke benytte felles svømmebasseng. Det bør
heller ikke andre med åpne sår gjøre.
5. Faren for å bli smittet er minimal dersom disse retningslinjer følges. Det er derfor ikke aktuelt å vaksinere
personale eller andre barn i vanlige skoler eller barnehager. Det kan, i helt spesielle tilfeller, komme på tale å
vaksinere personale og andre barn i familiebarnehager/ hos dagmødre som passer et barn som er
smittebærer.
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Vedlegg B:

Smittevernlegen informerer

SMÅMARK/BARNEMARK
Småbarn får ofte mark i magen, og barnehagene vil støte på problemet. Det er mange myter og
misforståelser omkring dette. Småmark gir ikke sykdom, bare ubehag og kløe i og rundt endetarmen, særlig
om kvelden og natten. Mennesket er eneste vert for småmark.
Det betyr at smitte må gå fra menneske til menneske. Følgende smitteveier er aktuelle:
 Man smitter seg selv gjennom fingerkontakt mellom endetarm og munn
 Man smittes av andre gjennom fingerkontakt med smittede sengeklær, håndklær, undertøy fra smittede
personer.
 Man smittes gjennom luften. Egg kan finnes i støv på soverom, i barnehager osv. Eggene pustes inn og
svelges.
Den gamle myten om at man fikk småmark utendørs ved å være i kontakt med jord, skitten snø osv,
stemmer ikke!
FOREBYGGELSE OG BEHANDLING:
VASK HENDENE!
 Grundig håndvask bryter smittekjeden. Særlig viktig er dette hos småbarn som ofte putter fingrene i
munnen. Pass på at neglene er korte. I barnehager må man bare benytte engangs papirhåndklær.
 La være å bite negler eller suge på fingrene.
 Skift undertøy og håndklær ofte
 Godt renhold, skikkelig støvsuging både hjemme og i barnehagene.
 Medikamentell behandling: Vanquin (reseptfri) eller Vermox (minstepakninger reseptfritt, ellers
reseptbelagt). Alle familiemedlemmer bør behandles på likt. Hvis problemer i barnehager er utbredt eller
stadig tilbakevendende, kan det være aktuelt å behandle hele barnehagen samtidig.
Det er ingen grunn til å holde barn med småmark borte fra barnehagen. Påbegynt behandling og god
hygiene er tilstrekkelig til å hindre videre smittespredning
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Vedlegg C:

Smittevernlegen informerer

FOTVORTER OG FOTSOPP
Fotvorter er en virussykdom som går over av seg selv, selv om det kan ta lang tid.
Fotsopp er en soppsykdom som ikke går over av seg selv. Den er svært vanlig.
Begge sykdommer er lite smittsomme dersom huden på føttene er hel og frisk.
Forebyggelse er enklere og bedre enn behandling. Pass på at huden på føttene er ren, tørr og uten sår og
sprekker. Pass på at fottøyet passer og at små sår og sprekker behandles effektivt. Tett skotøy
(gummistøvler, joggesko etc.) må tas av i timene. Elevene bør ha tøfler/innesko/sandaler stående på skolen
til bruk i timene. Pass på å tørke føttene meget godt etter dusjing/bading, spesielt mellom tærne. Skift
sokker ofte.
Badesokker (tette gummisokker) kan brukes for å unngå smitte, men anbefales ikke brukt til vanlig: De er
dyre, og må vaskes etter hver gangs bruk. Huden vil lett bli fuktig og lettere mottagelig for smitte. Bruk av
strandsandaler eller vanlige sokker i dusj/bad beskytter ikke mot smitte.
Gulv i garderober og svømmehaller må vedlikeholdes og rengjøres grundig med vanlige vaskemidler. Pass på
at gulvene blir tørre fra dag til dag, og at sprekker i fliser og gulvbelegg repareres.
Kroppsøving barbent tillates ikke.
Råd for bekjempelse av utbrudd:
Med utbrudd menes at klart flere enn vanlig får fotvorter og/eller fotsopp.
1. Elever og foreldre får informasjon, gjerne skriftlig.
2. Fotbad med 0.5% kloramin i dusjrom brukes av alle.
3. Hovedrengjøring av gulv i dusjrom, garderoder og svømmehall etter fukting med 5% kloramin gjøres
minst hver måned.
4. Inkubasjonstiden (tiden fra smitte til sykdom) for vortevirus er såpass lang at tiltakene må opprettholdes
ut skoleåret for å stoppe videre smittespredning.
Behandling av fotvorter:
Tilstanden går over av seg selv etter en tid. Behandling som gir arr kan derfor være verre enn ingen
behandling. Det enkleste er å skjære eller skrape bort toppen av vorten, eventuelt etter forbehandling med
Verucid. Dermed blir den ikke vond å gå på. Behandlingen må gjentas ofte. Forøvrig finnes en rekke mer
eller mindre omfattende behandlingsmetoder, hvorav frysebehandling er den hyppigst anvendte.
Behandling av fotsopp:
Det finnes meget effektive kremer og puddere som helbreder fotsopp. Disse er nå reseptfrie til dette bruk.
Behandlingen må fortsette til huden er helt frisk, deretter blir det ekstra viktig med forebyggende tiltak:
Hold føttene rene og tørre. Skift sokker ofte!
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Vedlegg D:

Smittevernlegen informerer

HODELUS
Luseepidemier kommer regelmessig. Det blir gjerne meldt fra skoler eller barnehager og andre steder der
barn er tett sammen. Imidlertid er det som oftest andre steder barna er smittet. Barn i alderen 5-12 år er
mest utsatt for smitte, fordi de har mest kroppskontakt. Smitten skjer oftest i familien, eller i vennegrupper
utenom skole og barnehage. Eggene bruker ca 6 døgn på å bli klekket ut, men det går ofte 3 uker fra smitte
til man merker at man har lus. Oftest har barnet hatt lus en god stund før det oppdages: Det er ingen grunn
til panikk. Hodelus smitter kun ved direkte kontakt, hode mot hode, lusa kan ikke hoppe eller fly.
Lusa utenfor hodebunnen dør etter maksimum ett døgn ved værelsestemperatur. Smitte kan derfor
forekomme gjennom hodeplagg, kammer og lignende dersom disse er benyttet kort tid i forveien
Forebygging: Unngå å låne luer, hjelmer, kammer, børster ol. av hverandre.
Prøv å unngå altfor tett kontakt hår mot hår!
Ansvarlig for lusekontrollen: Foreldre/foresatte skal foreta lusekontrollen. Dette er ikke ansvaret til
helsesøster, lærere, barnehageansatte eller andre offentlige personer.
Behandling av luseangrep:
1. Når det blir påvist lus i en barnehage/skole, er det viktig at alle barna blir undersøkt. Familiemedlemmer
til barn med lus må også undersøkes. Se etter egg/lus, særs innerst på hår
2. Eggene ser man som ganske små, pæreformede dannelser, som sitter fast dersom man tar dem mellom
fingrene (i motsetning til flass, som løsner lett).
3. Den som er infisert,skal behandles med kjemikalier og evt kjemming.
Malation:
• Malation kan brukes av barn > 2år og voksne, skal ikke brukes under graviditet
• Bruksmåte/dosering:

• Malation i spritløsning (Malation "apotek" lin./ Prioderm ® lin.) applisert i tørt, uvasket hår,
både for hodelus og flatlus
• Gjentas etter 8 dager ved hodelus
• Følg bruksanvisning i pakken
• Nervegift for lusa, og både lus og egg drepes normalt i løpet av 12 timers virketid. Malation binder
seg til håret, og ved ny smitte innen 2-3 døgn, dør også nye lus
• Malation sjampo gir langt lavere konsentrasjon, og er usikker i bruk da det blir for lav konsentrasjon
og for kort virketid, og alle blir ikke fjernet
Dimetikon:
• Like god eller bedre effekt enn permetrin eller malation. Ingen resistensproblematikk.
• Dimetikon (Linicin® er en silikonoppløsning som man tror virker ved å dekke lusa og fører til lusedød
ved at lusa ikke blir kvitt egen væske
4. Det anbefales daglig kjemming 7-8 dager etter bruk av kjemikalier, også for andre medlemmer i
husstanden.
5. Barn og voksne som ikke er smittet, skal ikke behandles.
6. Husk at døde egg kan ses lenge etter behandling. Det har ingen hensikt å gjenta behandlingen med
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mindre man er 100% sikker på at man ser levende lus.
7. Etterkontroll er viktig. På skoler og barnehager anbefales at alle barn kontrolleres hver annen uke inntil en
måned etter behandling.
8. Resten av familien til personer med lus bør undersøkes og eventuelt behandles samtidig.
9. Sengetøy og klær som har vært i kontakt med aktuelt hudområde vaskes i varmt vann ved minimum 60
grader eller frysebehandles. Klærne legges f. eks. i plastsekk i fryseboks 1 døgn (minimum 4 timer). Klærne
kan også henges bort tørt og luftig i 2 døgn.
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Vedlegg E:

Smittevernlegen informerer

HÅND, FOT- OG MUNNSYKDOM
Følgende gjelder:
1. Sykdommen er vanligvis mild og ufarlig og rammer stort sett bare små barn. Smitten overføres fra barn til
barn på samme måte som forkjølelse, dvs. gjennom luften og gjennom nærkontakt . Det kommer gjerne en
opphopning av tilfeller vår og høst ca. hvert tredje år.
2. Sykdommen arter seg som små gulhvite blemmer med rød randsone i munnen, under føttene og i
håndflatene, av og til også rundt endetarmen og i skrittet. Feber kan også følge med, men vanligvis virker
ikke barna så veldig syke.
3. Som ved de andre smittsomme sykdommene, er det også i dette tilfellet en inkubasjonstid før
symptomene blir synlige, det vil si at barnet er smittefarlig 2-6 dager før en kan se utslag av blemmer.
4. Betennelsen skyldes et virus som kalles coxackie A16. Det er ingen behandling som dreper selve viruset,
det ordner barnets eget immunsystem ganske lett. Det skal altså ikke gis penicillin eller annet antibiotikum.
Vanligvis er ungene i friske i løpet av under en uke. I mellomtiden må foredrene passe på at barna får i seg
nok drikke, spising er det ikke så farlig med, det tar ungene igjen når de blir friske. Er det mye smerter, kan
de få litt paracetamol (Panodil, Pinex, Paracet). Blir det vanskelig med tannpuss, kan et bakteriedrepende
munnskyllevann eller dental- gel benyttes.
5. Ettersom sykdommen er helt ufarlig, og ettersom barnet har vært smittefarlig i flere dager før
symptomene blir synlige, er det ikke noen medisinsk god grunn til å nekte barn å delta i barnehagen når de
ellers er i god form! Når barnet har gjennomgått sykdommen, har det oppnådd immunitet, og vil være godt
beskyttet mot å bli syk av denne sykdommen senere.
6. Se ellers de generelle retningslinjene for håndtering av infeksjonssykdommer i barnehager og skoler.
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Vedlegg F:

Smittevernlegen informerer
BRENNKOPPER
Brennkopper er en hudinfeksjon som stort sett er forårsaket av gule stafylokokker eller streptokokker.
Sykdommen er ikke farlig, men den har en lei tendens til å smitte lett fra barn til barn, og også fra en
kroppsdel til en annen. Således kan det bli et problem i barnehager og skoler, der smittekildene er mange
og det er vanskelig å få gjennomført effektive tiltak. Vi ser også utbrudd i enkelte familier, der smitten kan
være svært vanskelig å bli kvitt.
Bakterien finnes normalt på minst 25% av oss til enhver tid, så den er ikke mulig å utrydde. Målet med
tiltakene er å redusere spredning av bakteriestammer som er spesielt hissige.
Hindre smittespredning: Dette er viktig og vanskelig.
1. God håndhygiene er alltid viktig, men spesielt viktig når det er utbrudd av brennkopper. Påse også at
neglene er kortklippet.
2. Sanering av miljøet i barnehage, skole og hjem er viktig: Kokvask håndklær og sengetøy. OBS: Kosedyr bør
også kokes - det er en smittekilde man ofte glemmer!
Behandling:
1. Vask med Klorhexidin (reseptfritt på apotek). Bruk rene kluter som kastes eller kokvaskes etterpå, renset
bomull eller usterile kompresser.
2. Dersom det er få, vel avgrensede sår: Smør på Brulidine krem og dekk til med plaster eller kompress.
3. Dersom dette ikke virker, eller det er mange eller store områder som er infisert: Kontakt lege for
prøvetaking og eventuell behandling med mikstur eller tabletter.
4. Vi anbefaler at barna holdes borte fra skole/barnehage til tilstanden er under kontroll, det vil si at sårene
ikke væsker.
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Vedlegg G:

Smittevernlegen informerer

SKARLAGENSFEBER
Skarlagensfeber er ikke noe annet enn en halsbetennelse med hudutslett. Den forårsakes av en spesiell
stamme av streptokokker. Det er blitt mye mindre skarlagensfeber i de senere år. Den smitter som
halsbetennelse og behandles som dette, stort sett med penicillin i 7-10 dager. Barnet kan gå i barnehage
dagen etter iverksatt behandling hvis det ellers har god allmenntilstand.
Unngå smittespredning ved:
• Omhyggelig håndhygiene
• Hold barna mest mulig utendørs
• Unngå blanding av barn fra ulike avdelinger i barnehagen
• Vask leker daglig
• Bruk engangshåndklær
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Vedlegg H:

Smittevernlegen informerer

VANNKOPPER
Vannkopper er en sykdom som vi ikke vaksinerer mot i dag. Det finnes vaksine, men den er kun beregnet for
personer som går på cellegift, skal transplanteres eller har visse alvorlige sykdommer.
Vannkopper er minst plagsomme dersom man får dem som barn. Gjennomgått sykdom gir varig beskyttelse
mot ny smitte. Derfor er det ikke spesielt viktig å unngå smitte blant normale barn. Sykdommen smitter
også i inkubasjonstiden, det vil si den tiden som går fra barnet er blitt smittet til sykdommen bryter ut, 2-3
uker. Vannkopper smitter gjennom luft, men man kan også bli smittet gjennom væske fra koppene.
Enkelte barn får andre sykdommer i forbindelse med vannkoppene, slik som øreverk eller lungebetennelse.
Dermed kan følgende råd være fornuftige å følge:
1. Barnet skal holdes borte fra skole/barnehage fordi de er syke og ikke bør være i altfor stor aktivitet, ikke
først og fremst for å hindre smittespredning.
2. Dermed skal barnets allmenntilstand (altså hvordan barnet har det, hvor sykt er det?) avgjøre om de kan
være i skole og barnehage. Et barn har ikke godt av å bli presset til aktiviteter det ikke klarer.
3. Stort sett vil det være fornuftig å holde barnet borte fra skole/barnehage de første dagene av
sykdommen, dvs. fra utslettet bryter ut og til det har begynt å tørke inn. Da er faren for komplikasjoner
svært liten.
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Vedlegg I:

Smittevernlegen informerer

KIKHOSTE
Tilsynelatende har det vært en kraftig økning av antall tilfeller med kikhoste de senere årene. Det er usikkert
om økningen egentlig har vært så stor, fordi det er først i det siste at diagnosen er blitt lett å stille ved hjelp
av blodprøver. De fleste tilfellene blir meldt hos eldre barn, voksne og eldre. Symptomene er langvarig
hoste, men ofte uten den karakteristiske kikingen. Det ser ut til at antibiotika har en viss effekt, selv et
stykke ut i forløpet av sykdommen, men sykdommen går til slutt over av seg selv, så behandling med
antibiotika er ikke strengt tatt nødvendig.
Kikhoste kan være farlig for små spedbarn. Vi vaksinerer mot kikhoste først og fremst for å beskytte de helt
små barna. Vaksinering er stort sett effektivt og sikrer de minste barna mot sykdommen. Vaksinen er nå
mindre plagsom enn tidligere. Det er en viss beskyttelse allerede etter første dosen med vaksine.
Kikhoste smitter lett ved dråpesmitte. De første symptomene ligner en vanlig forkjølelse i et par uker, og det
er da smittefaren er størst. Når hosten setter inn, er smittefaren mindre.
Ut fra dette, kan følgende råd gis:
1. Kikhostesmitten kan ikke fjernes fra befolkningen. Vi må regne med at det alltid vil finnes et stort antall
barn og voksne som skiller ut smittestoffet. Dessuten er pasientene mest smittefarlige før vi vet at de er
smittet! Det vil derfor ikke ha noen effekt å forsøke å isolere personer som har fått påvist kikhoste. De kan
gå på skole, barnehage og jobb som vanlig dersom de er i form til det.
2. Det er av meget stor betydning at alle foreldre får vaksinert sine barn mot kikhoste så tidlig som mulig.
Foreldre og helsestasjoner må samarbeide om å følge vaksinasjonsprogrammet mest mulig korrekt, og
spesielt unngå utsettelser av kikhostevaksineringen.
3. Dersom det er påvist kikhoste i familien, er flg personer spesielt sårbare:
• uvaksinerte eller delvis vaksinerte barn under 2 år
• uvaksinerte personer (uansett alder) med alvorlig astma, medfødt hjertefeil eller nedsatt
immunforsvar.
Da anbefales det å gi antibiotika (erytromycin) til alle ikke-beskyttede husstandsmedlemmer, både voksne
og barn. For ikke-fullvaksinerte barn under 2 år kan det også være aktuelt å gi en ny vaksinedose, se tabell
under. Det samme gjelder andre nærkontakter. Følgende personer regnes som beskyttet og trenger ikke
profylakse eller ny vaksinasjon;
• fullvaksinerte barn under 5 år
• barn, ungdom og voksne som har fått en boosterdose med kikhostevaksine i løpet av de siste fem år.
4. Dersom det er gått mer enn 6 uker fra første syke person i familien ble syk, og ingen andre
familiemedlemmer har vist tegn til sykdom, har det lite hensikt å gi antibiotika til andre familiemedlemmer.
5. Dersom det i husstanden hvor det er påvist et tilfelle av kikhoste ikke er barn under 2 år eller spesielt
sårbare barn eller voksne, anses det IKKE nødvendig med antibiotika til andre husstandsmedlemmer. Andre
familiemedlemmer skal da bare observeres og evt. gis behandling ved sykdom.
6. I perioder med større kikhosteutbrudd, kan det for spedbarn som ikke defineres som nærkontakter, være
aktuelt å framskynde vaksinasjonsstart slik at første dose DTP-IPV+Hib gis ved 2-måneders alder, evt. ned til
6-ukers alder. Vaksinasjon bør også tilbys alle andre uvaksinerte under 2 år i lokalmiljøet. Vaksinasjon av
eldre barn og voksne som ikke lenger har tilstrekkelig beskyttelse kan også vurderes (vaksine: Boostrix Polio
eller Repevax) .
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Vedlegg J:

Smittevernlegen informerer

GENERELT OM BARNEHAGER OG INFEKSJONER
Barn i barnehager er hyppig utsatt for smittsomme sykdommer. Mange personer er samlet på et lite areal,
og barn kan i liten grad beskytte seg mot infeksjoner.
Generelle råd:
• Omhyggelig håndhygiene for voksne og barn. Bare papirhåndkle og såpedispenser bør benyttes
• Sikre best mulig inneklima for barna: Luft ofte!
• Pass på at barna er godt kledd og at de holder seg tørre og varme på beina
Når skal barna holdes borte fra barnehagen ved infeksjoner?
Det hadde vært ønskelig med faste, enkle regler som var absolutte og som passet for alle. Dette lar seg ikke
gjøre. Hver enkelt situasjon må vurderes av barnets foreldre og barnehagepersonale, og det må utvises
sunn fornuft. Nedenfor er argumenter og momenter som ofte tas med i vurderingen, og den medisinske
vekt som disse bør tillegges.
1. Hensynet til de andre: For å hindre smittespredning i barnehagen.
Alle infeksjonssykdommer har en inkubasjonstid, dvs tiden som går fra en er smittet til sykdommen bryter
løs. I denne tiden er en som oftest temmelig frisk, men minst like smittefarlig som etter at sykdommen har
brutt løs. Både foreldre og barnehagepersonale er opptatt av å hindre smittespredning, og mange barn blir
holdt hjemme først og fremst av den grunn. Ettersom barnet vanligvis har vært smittespreder i flere dager
før en kan påvise sykdom, har det svært lite for seg å holde barn hjemme dersom dette er den eneste
grunnen. Smittespredning kan stort sett kun begrenses gjennom gode hygienerutiner i barnehagen.
2. Hensynet til barnet selv. Barnets behov er aller viktigst! Et sykt barn som ikke kan delta i de daglige
aktiviteter i barnehagen, vil vanligvis ha det bedre hjemme i ro og fred. Avgjørende her er barnets
allmenntilstand, ikke spesielle konkrete symptomer som grønt snørr, feber, øyebetennelse el. lign. Er barnet
slapp og dårlig, bør det være hjemme. I sjeldne tilfeller av vanskelige hjemmeforhold vil
barnehagepersonalet vurdere det som bedre for barnet å være i barnehagen selv om det er sykt. Sett fra et
smittevernsynspunkt er dette greit, dersom personalet ellers kan påta seg merbelastningen.
3. Feber: Barn holdes hjemme hvis det har feber.
4. Antibiotikabehandling.
Et barn som bruker penicillin eller andre antibiotika kan være i utmerket allmenntilstand, og kan derfor gå i
barnehagen som vanlig. Også her er det barnets tilstand som er avgjørende. Hvis barn skal ha medisin i
løpet av barnehagetiden, må personale være villig til å gi medisin
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Vedlegg K:

Smittevernlegen informerer

ESBL
Hva er det? ESBL står for «ekstendert spektrum betalaktamase». Dette er en egenskap som forskjellige
typer bakterier kan skaffe seg, og som gjør at de blir motstandsdyktige (resistente) mot mange typer
antibiotika. Grunnen til at dette oppstår, er for hyppig og overdreven bruk av antibiotika i samfunnet vårt,
samt stor reisevirksomhet som fører til import av bakterier.
Denne ESBL-egenskapen er oppdaget på bakterier som noen pasienter ved KBBH har som del av sin
tarmflora. Disse pasientene bærer på ESBL i tarmen sin. Bærere av ESBL kan ikke behandles, og de forblir
bærere livet ut. Når man får infeksjoner, for eks. urinveisinfeksjon eller infeksjon i sår med ESBL, kan de
være krevende å behandle.
Hvorfor bekymrer det oss? Spredning av ESBL på sykehus og sykehjem kan ha store konsekvenser da den
moderne behandling
vi utsetter våre pasienter for forutsetter at vi kan kontrollere infeksjoner. Man vil derfor forsøke å ta
smittevernhensyn ved infeksjon og bærerskap av ESBL-produserende bakterier hos pasienter slik at disse
ikke skal spre seg og bli en del av normalfloraen.
Tilsynslegen og smittevernlegen har iverksatt smitteverntiltak for å unngå videre spredning i institusjonen.
Dette innebærer kontaktsmitteregime inne på pasientrommet og grundig håndhygiene og renslighet ute i
fellesmiljøet. Videre testes alle pasienter på avdelingen samt stikkprøver på institusjonen ellers for å
kartlegge om flere bærer smitte. Smitteverntiltakene vil vare i lang tid fremover.
Pasienter med ESBL kan oppholde seg i fellesmiljø og leve som normalt i og utenfor institusjonen med noen
ekstra hygienehensyn.
Pårørende kan besøke sine pårørende uten beskyttelsesutstyr, men skal være grundig med håndhygiene
og desinfeksjon av hender når de forlater pasientrommet. Be gjerne om praktisk veiledning fra personale.
Helsearbeidere undersøkes ikke for ESBL-bærerskap. Det har ingen konsekvens for deres jobb, og man
helsearbeidere har såpass gode rutiner på håndhygiene at de ikke sprer sin tarmflora til pasienter.
Dessverre må vi forvente større forekomst enn vi tidligere er vant til av resistente bakterier i norske
institusjoner i tiden som kommer.
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte ledelsen ved avdelingen/sykehjemmet.
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