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1. Lovgrunnlag og ansvar. 

1.1 Kommunens ansvar for smittevernet 

Smittevernhjelp er en del av retten til nødvendig helsehjelp, og kommunen skal yte 

nødvendig smittevernhjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, jf. 

smittevernloven § 6-1. I tillegg skal kommunen sikre sine innbyggere eller besøkende 

nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor 

institusjon, og pleie i sykehjem eller annen kommunal institusjon, jf. smittevernloven § 7-1 

første ledd. 

 

Kommunens smittevern inkluderer: 

 Vaksinasjon av befolkningen, jf. smittevernloven §§ 3-8 og 6-1. 

 Å holde oversikt over arten av og omfanget av de smittsomme sykdommene som 
finnes i kommunen, jf. § 7-1 annet ledd. 

 Å drive opplysning om smittsomme sykdommer, jf. § 7-1 annet ledd. 

 Å gi råd og veiledning om hvordan smittsomme sykdommer forebygges og sørge for 
at individuelt forebyggende tiltak settes i verk, jf. § 7-1 annet ledd. 

 Å vedta smitteverntiltak som eksempelvis møteforbud, stengning av virksomheter, 
begrensning i kommunikasjon og lignende, jf. smittevernloven § 4-10. 

 

Kommunelegen er delegert myndighet til å treffe beslutninger basert på faglig vurdering; jf. 

smittevernloven § 7-2. For øvrig skal Bystyret godkjenne tiltak av mer omfattende natur.  

 

1.2 Kommunens ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap: 

Se Overordnet beredskapsplanen for Tønsberg Kommune 

 

1.3 Statens oppgaver og ansvar: 

Det er Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) som har ansvaret for å håndtere epidemier 

på et nasjonalt nivå.  

HOD har inngått avtale med legemiddelfirma om leveranse av influensavaksine i en 

pandemisituasjon som omfatter levering av tilstrekkelig mengde vaksine til fullstendig 

immunisering av befolkningen.  

Helse- og omsorgsdepartementet kan i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den 

skal ha plikt til å la seg vaksinere, når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av 

en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 3-8 annet ledd. Etter § 3-8 fjerde 

ledd kan Helsedirektoratet påby slik vaksinering når det ved et alvorlig utbrudd av en 

allmennfarlig smittsom sykdom er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den 

med en gang.  
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2. Informasjonsberedskap. 
 

Kommuneoverlegen har ansvaret for å godkjenne og koordinere helsefaglig informasjon til 

befolkningen, og for faglig samarbeid med spesialisthelsetjenesten.  

 

Informasjon omhandler hvordan befolkningen skal forholde seg i forhold til helsetjenestene, 

medisiner, vaksinasjon og utdeling av antivirale medisiner.  

 

Oppdatert informasjon blir gjort tilgjengelig for publikum på kommunens hjemmeside. 

Helsestasjonen og fastlegene vil gi individuell veiledning på dagtid. Legevakten gir 

informasjon 24/7.  

 

Kommunens helse- og omsorgspersonell vil ha tilgjengelig oppdatert skriftlig informasjon 

som kan distribueres til pasienter og pårørende. Informasjonen skal være godkjent av 

kommuneoverlegen. 

 

 

3. Kommunens kriseledelse. 
I samsvar med overordnet beredskapsplan, etablerers kriseledelse og krisestab tidlig i et 

pandemiforløp for å kunne holde seg fult orientert om utviklingen nasjonalt og lokalt.  

 

4. Oppgaver 
Kriseledelsen og krisestabens oppgaver ved en pandemi: 

 Kommuneoverlegen er ansvarlig for kommunikasjon med sykehus og Fylkesmannen, 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  

 Kommuneoverlegen skal skaffe seg best mulig oversikt over sykelighet i befolkningen. 

 Kriseledelsen må ha oversikt over kommunens sengekapasitet og pleie- og omsorgs 
kapasitet.  

 Kriseledelsen må sikre at rett og oppdatert informasjon formidles til publikum, media og 
myndigheter. 

 Kriseledelsen har daglig oversikt over sykefraværet i kommunen. 
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4.1 Antiviral behandling 

Sentrale helsemyndigheter har ansvar for å skaffe aktuell medikasjon. 
Kommuneoverlegen skal sørge for at den distribueres og gis i tråd med de til enhver 
tid gjeldende sentrale føringer. 
 

4.2 Vaksinering: 

Følgende prioritering gjelder: 

1. Vaksinering av ”nøkkelpersonell” og spesielle grupper som ikke har hatt influensa  
2. Kronisk syke med høy risk for komplikasjoner, og som ikke er blitt smittet enda.  

 Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt 
lungekapasitet 

 Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig 
hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon 

 Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens 

 Voksne og barn med diabetes (både type 1 og type 2) 

 Voksne og barn med kronisk nyresvikt 

 Gravide 

 Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet. 
3. Helsepersonell som arbeider eksponert. 
4. Helsepersonell som utfører livsviktige oppgaver knyttet til pasienter. 
5. Nøkkelpersonell i virksomheter som vedlikeholder viktig infrastruktur i samfunnet, for 

eksempel IKT, kraftforsyning, drift av vannverk, avløp, renseanlegg og renovasjon, 
transport, bankvirksomhet, dagligvarehandel og Apotek. 

6. Kriseledelsen i kommunen og ledere for viktige virksomheter. 
 

Se egen plan for massevaksinering 

4.3 Mobilisering og organisering av helsepersonell 

Kommunehelsetjenesten vil få stor belastning under en pandemi. I tillegg til vesentlig økt 

press på primærhelsetjenesten, vil bemanningen bli redusert på grunn av sykdom. Det vil 

også være behov for ekstraordinær innsats fra personellet, blant annet i form av 

massevaksinering. En pandemi vil få store konsekvenser for pleie og omsorgssektoren med 

dens ansvar for hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og syke. Sykelighet, dødelighet 

og prioriteringsproblemer vil øke. Pandemien vil ramme faste brukere av tjenesten, tilføre nye 

brukere og ramme personalet og fastlege kontorene . 

 

4.4 Ressursoversikt 

Helse- og sosial beredskapsplan/kontinuitets plan gir føringer for prioriteringer. 

 

5. Tiltak 
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Kommuneoverlegen gir i samråd med Folkehelseinstituttet råd om hvordan befolkningen skal 

forholde seg til en pandemi 

5.1 Smitteverntiltak  

Separasjon av pasienter med luftveissymptomer og pasienter som kontakter 

helsetjenesten for andre årsaker, gjennomføres i den grad lokale forhold tillater. 

Dette gjelder både for legekontorer, legevakt og institusjoner. Det må vurderes om 

kommunen skal opprette egne mottak/legevakt for pasienter med antatt smittefarlig sykdom. 

Ved legekontorer som ikke har egne venterom, innganger, behandlingsrom etc. for pasienter 

med luftveisinfeksjoner; må man tenke inndeling av dagen slik at alle pasienter med 

mistanke om influensa kommer i et eget tidsrom. For eksempel ved at legekontorene har 

åpent om kvelden.  

5.2 Tiltak i institusjonene 

Pasienter flyttes slik at man følger prinsippene for dråpesmitteisolering. Her bør man tenke 

på enkeltrom, egne fløyer/avdelinger for influensapasienter, eventuell kohortisolering; jf. 

anbefalingene i isoleringsveilederen fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.  

Hjemmetjenesten og personalet i Bo- og Behandlingssentra samt Bemannede boliger skal 

følge vanlige smittevernprosedyrer som omfatter: god håndhygiene, bruk av desinfiserende 

håndkluter, og at man unngår å hoste/nyse på andre. Man bruker munnbind ved behov. 

 

5.3 Beskyttelse/personlige tiltak 

Helsepersonell som blir syke med symptomer som kan gi mistanke om at de er i ferd med å 

utvikle influensa, skal bli hjemme og melde fra til virksomheten.  

En pandemi kan ikke bekjempes med isolasjon og vernebekledning/munnbind. Ved en 

pandemi skal derfor virksomhetene og kommunens medarbeidere kun praktisere alminnelig 

smittevern. Dette betyr at Folkehelseinstituttets råd om håndhygiene og vern mot hoste/nyse 

spredning av virus skal etterleves.  

Virksomheter med særlige behov for smittevern, spesielt i forhold til nøkkelpersonell; kan 

forsterke det alminnelige smittevernregimet med utplassering av spritdispensere og 

desinfiserende håndkluter, og eventuelt munnbind. Råd om dette innhentes hos 

kommuneoverlegen/Folkehelseinstituttet. 

 

Det vises også til infeksjonskontroll programmet i Helthetlig kvalitetssystem 
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