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1. Forord 
 
Dette er 9. utgave av Smittevernplan for Elverum kommune, ajourført pr. 31.01.2018.   
 
Planen må revideres jevnlig, da det epidemiologiske bildet vil endre seg, det vil skje 
organisasjonsmessige forandringer, dessuten vil det kunne komme nye lover, forskrifter og 
retningslinjer.  Smittevernplanen vil ikke dekke alle relevante forhold i en gitt situasjon, men belyser 
utvalgte lokale forhold og danner et grunnlag for smittevernarbeidet i kommunen. 
 
Flere alvorlige smittsomme sykdommer er tidsaktuelle. Tuberkulose, som tidligere var sjelden, blir 
mindre uvanlig.  Vi har hatt flere tilfeller av MRSA i Elverum.  Poliomyelitt var i ferd med å bli 
utryddet i verden, men har nå tatt seg opp igjen.  Ebola-utbruddet i Vest-Afrika hadde betydning for 
smittevernberedskapen i Norge i 2015, men er ikke så dagsaktuell nå i 2018. Det ble laget en virksom 
vaksine mot Ebola i 2016. I 2016 har risiko for smitte av fugleinfluensa og smitte av zikaviruset 
påvirket det epidemiologiske bildet.       
 
Å kunne forholde seg korrekt til media er særdeles viktig i en akutt situasjon.  Derfor er det svært 
viktig å forholde seg til det smittevernplanen sier om hvem som har ansvar i de forskjellige ledd og 
særlig hvem som har ansvar for å informere utad.  For lite informasjon kan skape store problemer, 
men for mye informasjon gitt av forskjellige instanser uten at dette er koordinert kan være verre.   
 
Smittevernlegen i Elverum kommune 
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2. Smittevernplanens plass i kommunens planverk 
 
Smittevernplanen er en selvstendig plan og samtidig en delplan av Elverum kommunes 
beredskapsplan. 
 
Smittevernplanen skal revideres i sin helhet minst hvert 4. år.   
 
Vedleggene skal gjennomgås minst hvert år. 
 
Den 9. utgaven er oppdatert i sin helhet 31. januar 2018. 
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3. Lover og forskrifter innen smittevernet 
 
Innholdet i dette kapitlet er hentet direkte fra Folkehelseinstituttet sine hjemmesider 
(http://www.fhi.no/artikler/?id=28758) den 11. mars 2015. 
 
Her listes en del lenker til lover, forskrifter og diverse andre tekster som er relevante for smittevernet 
i og utenfor helseinstitusjoner. 
 
Viktige lover om smittevern 

• Smittevernloven 
• Folkehelseloven 
• Helse- og omsorgstjenesteloven 
• Spesialisthelsetjenesteloven 
• Legemiddelloven 
• Lov om medisinsk utstyr 
• Helseberedskapsloven 
• Arbeidsmiljøloven 
• Helseforetaksloven 
• Helseregisterloven 

 
Viktige forskrifter til smittevernloven 
Lenker til utvalgte forskrifter som er særlig relevante for dagens smittevernarbeid, alle lenkene går til 
Lovdata: 
 

• Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer  
• Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) 
• Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte 

infeksjoner (NOIS-registerforskriften). 
• Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister 

(SYSVAK-registerforskriften). 
• Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkningssystem for 

resistens hos bakterier, sopp og virus (Resistensregisterforskriften)   
• Forskrift om tuberkulosekontroll.  
• Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten  
• Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - 

antibiotikaresistente bakterier.  
• Forskrift om skadedyrbekjempelse. 
• Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege 
• Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) 
• Forskrift om gjennomføring m.m. av undersøkelser for smittsom sykdom av biologisk 

materiale for ikke-diagnostiske formål. 
• Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for 

mennesker.  
• Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. 
• Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal 

folkehelse (IHR-forskriften). 
• Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. 
• Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige 

helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale 
helseforetak 

• Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. 
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• Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. 

 
Andre viktige forskrifter 

• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
• Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. 
• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). 
• Forskrift om miljørettet helsevern.  
• Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. 
• Forskrift om medisinsk utstyr. 
• Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 

helsemessig og sosial beredskap. 
• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
• Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
• Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet 

samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer 
 
Annet 

• Momenter til kommunal smittevernplan. Statens helsetilsyn har utarbeidet følgende 
momentliste (pdf) for kommuner som lager kommunal smittevernplan. 

• Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden. 
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4. Definisjoner 
 
 Smittsom sykdom 

Sykdom eller bærertilstand (frisk person som har smitten i seg) som er forårsaket av en 
mikroorganisme (mikrobe).  Mikroorganismene er grovt inndelt i virus, bakterier, sopp og 
parasitter.  Mikroorganismene kan forårsake sykdom direkte eller produsere giftstoffer (toksiner) 
som gjør det. 
 

 Allmennfarlig smittsom sykdom 
Sykdom som er særlig smittsom, eller kan opptre ofte, eller har høy dødelighet, eller kan gi 
alvorlige eller varige skader, eller kan føre til langvarig behandling og sykefravær, eller kan få så 
stor utbredelse at dette blir en vesentlig belastning for folkehelsen og lokal-samfunnet, eller som 
utgjør en særlig belastning fordi det ikke finnes effektive forebygg-ende tiltak eller behandling.    

 
En oversikt over sykdommer som er definert som allmennfarlige smittsomme sykdommer finnes i 
vedlegg 1.  Folketrygden dekker utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll av 
disse, slik at pasienter ikke skal betale egenandel.  Dette gjelder også smitteoppsporing, men ikke 
ved rutinemessige undersøkelser. 

 
 Alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom 

Utbrudd eller fare for utbrudd som krever omfattende tiltak.  Statens Helsetilsyn kan i 
tvilstilfeller bestemme når det foreligger en slik situasjon. 
 

 Smittevern 
Smittevern er en overordnet betegnelse på alle tiltak som tar sikte på å hindre at infeksjoner 
oppstår og spres. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994, nr 55 
(smittevernloven) bygger på det syn at de smittsomme sykdommer fortsatt bør være gjenstand 
for et særlig fokus fra det offentliges side. 
 

 Smittevernlege 
Smittevernlegen er den lege i enhver kommune som er tillagt ansvaret for smittevern.     
Elverum kommune har utpekt en navngitt kommuneoverlege som er ansvarlig smittevernlege.  
 
Kommunen har også utpekt stedfortreder som kan tre inn hvis kommuneoverlegen med ansvar 
for smittevernet, er fraværende eller forhindret og det haster med å besvare henvendelser eller 
treffe avgjørelser.  
 
Se vedlegg 2 for oversikt over navn og adresser).   
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5. Kommunens og smittevernlegens ansvar 
 
Kommunens og smittevernlegens ansvar framgår bl.a. i smittevernloven, hvor det bl.a. står: 
 
§ 7-1. Kommunens oppgaver 

Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med 
hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, 
behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal 
helseinstitusjon. 

Kommunen skal også utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her eller 
bestemmelser i medhold av loven, herunder skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de 
smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen, drive opplysning om smittsomme 
sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges, sørge for at individuelt 
forebyggende tiltak blir satt i verk, sørge for at andre tiltak etter loven her, folkehelseloven eller 
helse- og omsorgstjenesteloven blir satt i verk. 

Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført 
skal utgjøre et eget område i planen for kommunens helse- og omsorgstjeneste. Helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen skal samarbeide med myndigheter som har oppgaver av 
betydning for tiltakene. 

Kommunen skal føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt og at vedtak i 
medhold av loven blir gjennomført. 

Ved iverksetting av tiltak etter §§ 3-1 og 3-8 kan kommunen mot vederlag bruke og om 
nødvendig skade andres eiendom. 
Kommunens myndighet etter denne lov kan delegeres etter reglene i kommuneloven eller til et 
interkommunalt organ. 

 
§ 7-2. Kommunelegens oppgaver 

Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her. I 
kommuner med flere kommuneleger skal kommunestyret utpeke en av dem til å utføre disse 
oppgavene. Det bør også utpekes en stedfortreder for denne. I store bykommuner med 
bydelsforvaltning skal kommunestyret utpeke en lege til å utføre de av kommunelegenes 
oppgaver som angår hele kommunen eller store områder. 

Kommunelegen skal 
a) utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot 
smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, og organisere og lede dette 
arbeidet, 
b) ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen, 
c) utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen, 
d) bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet 
med vern mot smittsomme sykdommer, 
e) gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme 
sykdommer, 
f) utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av 
loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at 
de blir overført. 
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6. Ressurser i smittevernarbeidet 
 

 Smittevernlege 
Elverum har en navngitt kommuneoverlege som er ansvarlig smittevernlege, samt andre 
navngitte kommuneoverleger som er stedfortredere. Kommuneoverlegen har kontor i 
Svenskebyveien barnehage (se vedlegg 2) 

 
 Avtaleleger 

Elverum kommune har inngått avtale med 20 privatpraktiserende leger fordelt på 5 lege-sentra 
og legekontorer. Kommunen har 1 turnuslege med pasientpraksis, tilknyttet Sentrum Legesenter.  
 
Primærleger med eller uten avtale skal melde fra om nominativt meldepliktige 
infeksjonssykdommer.  Legene gir tilbud om vaksinasjon mot influenza til sine pasienter hver 
høst, i tillegg gis det tilbud om pneumokokkvaksine til utsatte grupper (særlig eldre) og tetanus- 
(stivkrampe-) vaksine ved enkelte sårskader.  
 
I tillegg har vi et helprivat legesenter i Elverum, M3 Helse AS.  De driver allmennpraksis, men har 
ingen avtale med kommunen og står derfor utenfor kommunens helsetjeneste. 
 
Vedlegg 2:  Oversikt over primærleger og legesentra/legekontorer 
Avsnitt   8:  Meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS)   
 

 Helsestasjonen   
Elverum Helsestasjon har 12,9 årsverk helsesøstre, hvorav 0,3 tilknyttet smittevern, og 1 årsverk 
lege.  Helsestasjonen ligger i Skogveien 3 og i tillegg er helsesøster tilknyttet de enkelte skoler 
(skolehelsetjenesten).    
 
Virksomheten inndeles i: 
o Helsestasjon 0-5 år og skolehelsetjenesten 

Helsesøstrene utfører vaksinasjon i henhold til vaksinasjonsprogrammet på barn i 
førskolealder.  De gir informasjon til foreldre og til barnehager og skoler om smittsomme 
sykdommer (aktuelle eksempler: lus, brennkopper). 

o Helsestasjon for unge og studenthelsestasjon 
Holdes åpen en kveld i uken (onsdager).  Det er tilknyttet helsesøster og lege 4 timer pr. 
uke, i tillegg psykiatrisk sykepleier. Det gis rådgivning blant annet om prevensjon og 
forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner og uønskede svangerskap. Denne er 
også rettet mot folkehøgskolen. 

o Flyktninghelsetjenesten 
Det er tilknyttet 1,4 årsverk helsesøster til arbeidet med flyktninger og asylsøkere. I 
tillegg foretas den medisinske undersøkelsen av den enkelte fastlege.  Det legges vekt på 
oppsporing av smittsomme sykdommer og særlig tuberkulose.  Tuberkulosekontrollen 
skal helst skje innen 2 uker etter ankomst til Norge, men av praktiske grunner kan dette 
ta lengre tid.  Det gis informasjon om prevensjon og forebygging av smittsomme 
sykdommer. 

o Vaksinasjon og rådgivning for utenlandsreisende/smittevern 
Det er tilknyttet 0, 3 årsverk helsesøster og ca. 10 % sekretær til denne virksomheten. I 
praksis brukes det nok ca 0,5 årsverk inn i dette arbeidet. Helsesøstrene utfører 
miljøundersøkelser for oppsporing av smittekilde og sekundærtilfeller når dette er 
nødvendig (særlig aktuelt i forbindelse med tuberkulose). Det utføres også lovpålagt 
tuberkulosekontroll av arbeidsinnvandrere, familiegjenforeninger og andre som faller 
innunder kravet for tuberkulosekontroll.  Innenfor området vaksinering av spesielle 
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grupper kan det nevnes vaksinering av studenter (hep. B og BCG). Ved vaksinering til 
mennesker som skal reise utenlands gis det råd og settes opp et vaksinasjonsprogram for 
det enkelte tilfelle (avhengig av hvor, når, hvordan og hvor lenge reisen skjer).   
 
For innreise i noen land kreves det vaksinasjonssertifikat for gul feber.  
Kommuneoverlegen/helsestasjonen er ett av de godkjente vaksinasjonssentra i Hedmark 
for gul feber.    
 
Den enkelte fastlege kan gi råd ved utenlandsreiser til sine pasienter. Resepter på 
malariaforebyggende medisiner må skrives ut av fastlegene.  

 
 Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten (PRO) 

Institusjonene og den hjemmebaserte tjenesten har egne prosedyrer for å forebygge smitte-
spredning.  Ved en større epidemi kan personellet i Pleie-, rehabiliterings- og omsorgs-tjenesten 
bli en ressurs for å få kontroll med situasjonen. 
 

 Mattilsynet og Labpartner IKS 
Mattilsynet (tidligere Næringsmiddeltilsynet Sør-Østerdal) er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr, 
fór og næringsmidler (inkludert drikkevann).  Mattilsynet driver kvalitetskontroll av 
næringsmidler, herunder drikkevann.  Elverum har flere næringsmiddelbedrifter.  Bedrifter som 
driver næringsmiddelvirksomhet, herunder salgs- og serveringsbedrifter, skal ha godkjennelse og 
blir regelmessig kontrollert av Mattilsynet.   
 

 Miljørettet helsevern 
Kommuneoverlegen har ansvaret for miljørettet helsevern i Elverum. Elverum deltar i 
interkommunal ordning med Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal. En miljøhygieniker i 100 % 
stilling utfører oppgaver innen miljørettet helsevern, der ca. 50 % av kapasiteten tilfaller Elverum 
kommune og resten nabokommuner.  Det foretas inspeksjoner av skoler, barnehager, 
forsamlingslokaler, frisørsalonger, solarier, tatoveringsvirksomhet, campingplasser, badeanlegg.  
Det gjøres undersøkelser og treffes tiltak i forbindelse med dyr, fra problemskapende dyrehold til 
rottebekjempelse.   
 

 Sektor for teknikk og miljø -  Elverum kommune 
Kommunalteknisk avdeling har ansvaret for drift av kommunalt vannverk og avløp. 
 

 Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) 
SØIR har ansvaret for renovasjon i kommunen. 
 

 Sykehuset Innlandet Elverum 
Sykehuset Innlandet Elverum tar imot pasienter til undersøkelse og behandling for smittsomme 
sykdommer.  Tuberkulose-kontrollen foregår for en stor del ved Lungemedisinsk poliklinikk.  
Sykehuset har en deltidsstilling som tuberkulosekoordinator som skal være bindeledd mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (sykehuset) i Hedmark fylke.  Laboratorium 
for mikrobiologi, Sykehuset Innlandet Lillehammer, tar imot forskjellige prøver for 
diagnostisering av mikroorganismer, og der det er nødvending videresendes prøver til Oslo 
Universitetssykehus Ullevål.  Prøver kan også sendes direkte til andre laboratorier, også private.  
Sykehuset Innlandet Elverum tar ikke imot slike prøver lenger. 
 

 Fylkesmannen (fylkeslegen) i Hedmark  
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Fylkesmannen har en koordinerende funksjon for statlige helsemyndigheter. Fylkesmannen er 
tilsynsmyndighet for blant annet den kommunale helsetjenesten og dermed for det kommunale 
smittevernarbeidet.  Fylkeslegen har en miljøteknisk rådgiver.  
 

 Statens Helsetilsyn 
Statens Helsetilsyn har det overordnede statlige tilsyn med helsetjenesten, herunder 
kommunehelsetjenesten. 
 

 Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet utgir retningslinjer for blant annet smittevernarbeidet og har den overordnede 
styringen ved store epidemier. 
 

 Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI)  i Oslo er nasjonalt kompetansesenter for blant annet 
smittevern og gir råd og veiledning i smittevernarbeidet.  
 
o Avdeling for infeksjonsovervåkning gir råd om smittebekjempelse og -forebyggelse, og utgir 

MSIS-rapporten, som gir regelmessig orientering om forekomsten av smittsomme 
sykdommer mv. Kommuneoverlegen får regelmessige talloppgaver om forekomst av 
smittsomme sykdommer i kommunen, fylket og på landsbasis.  MSIS-rapporten bygger blant 
annet på innrapporteringene fra legene, kfr. avsnittet om Meldesystemet for 
Infeksjonssykdommer (MSIS). 
 

o Avdeling for vaksine gir råd om vaksiner og vaksinasjoner. 
 

o Pilotprosjektet Sykdomspulsen til kommunehelsetjenesten sender oppdatering av 
smittsom sykdom i kommunen basert på hvor mange konsultasjoner fastleger og legevakter 
har hatt for mage-tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner i den siste måneden. 
Sykdomspulsen viser derfor trender og mulige sykdomsutbrudd som medfører at flere går til 
legen. Elverum kommune er påmeldt inn i dette pilotprosjektet.  
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7. Daglig smittevern 
 
Helseopplysning 
Helseopplysning drives i en rekke sammenhenger, både individrettet, overfor grupper og overfor 
lokalsamfunnet.  NRK Hedmark/Oppland og avisene Østlendingen og Hamar Arbeiderblad kan raskt 
spre informasjon til hele lokalsamfunnet (blant annet i nettavisen).  Ved utbrudd av alvorlig smittsom 
sykdom og alvorlige epidemier er det viktig med rask informasjon til befolkningen.  
Kommuneoverlegen (smittevernlegen) er ansvarlig for denne informasjonen. 
 
Bruk av antibiotika 
I Folkehelseprofilen 2017 går det fram at det i 2015 ble skrevet ut flere resepter med antibiotika til 
innbyggere i Elverum i forhold til landsgjennomsnittet. Det er et mål for myndighetene at 
antibiotikaforbruket skal reduseres i befolkningen.  
 
Vaksinasjonsprogram 
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten følger Veiledning om vaksinasjon utgitt av 
Folkehelseinstitituttet: 
 
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/vaksinasjonsboka 
 
Vaksinasjonsprogrammet inneholder vaksiner mot 11 sykdommer: Difteri, stivkrampe, kikhoste, 
infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib), pneumokokksykdom, poliomyelitt, meslinger, 
kusma, røde hunder og humant papillomavirus og rotavirus. Fra høsten 2017 inngår også vaksine mot 
hepatitt B i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksine mot tuberkulose tilbys alle barn  med foreldre 
som kommer fra risikoområder for tuberkulose. 
  
Vaksinasjonen er frivillig.  Vaksinasjonsdekningen i Elverum var på 95,9% for meslinge-vaksine hos 9-
åringer i perioden 2011-2015; i Hedmark var vaksinasjonsdekningen på 95,1% og i Norge 94,8% (tall 
fra folkehelseprofilen 2017). 
 
Andel av mennesker over 65 år som har fått influensavaksine i sesongen 2015-2016 lå på 20% i 
Elverum, 19% i Hedmark og 24% i Norge. FHI mener at dekningen bør ligge på 75% for at det skal bli 
en god beskyttelse i landet.  

 
Meldesystemet for infeksjonssykdommer 
Smittsomme sykdommer inndeles i gruppe A, B og C.   

 
Enhver lege i og utenfor sykehus som oppdager eller får mistanke om sykdommer i gruppe A skal 
samme dag sende melding på fastsatt skjema til MSIS, Nasjonalt Folke-helseinstitutt og 
kommuneoverlegen.  Hvis den smittede oppholder seg i en annen kommune enn der vedkommende 
bor, skal melding også sendes til kommuneoverlegen i den kommunen vedkommende oppholder seg.  
For tuberkulose skal melding også sendes til den lokale tuberkulosekoordinator.     
 
Sykdommer som etter siste revisjon 01.07.2014 er meldingspliktige, gruppe A er: 

 
 

aids   
botulisme  ! 
brucellose 
campylobacteriose 
denguefeber 
diaréassosiert hemolytisk uremisk syndrom ! 

meslinger ! 
miltbrann  ! 
nephropathia epidemica 
paratyfoidfeber   
pest  ! 
poliomyelitt  ! 
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difteri  ! 
dobbeltinfeksjon med tuberkulose og hiv 
ekinokokkose 
enteropatogen E. coli-enteritt   
flekktyfus (epidemisk)  ! 
giardiasis 
gulfeber   
haemophilus influenzae, systemisk sykdom 
hemoragisk feber  (inkludert ebola) ! 
hepatitt A   
hepatitt B (akutt og bærerskap)   
hepatitt C   
HPV-infeksjon som har forårsaket kreft eller 
forstadier til kreft 
influensa forårsaket av virus med pandemisk 
potensial 
kikhoste   
kolera  ! 
kopper  ! 
kryptosporidiose 
kusma 
legionellose  ! 
lepra   
listeriose 
lyme borreliose 
malaria 
meningokokksykdom, systemisk  ! 

pneumokokksykdom, systemisk 
prionsykdommer 
q-feber 
rabies  ! 
røde hunder ! 
salmonellose 
sars (alvorlig, akutt luftveissyndrom)  ! 
shigellose   
smittebærertilstand og infeksjoner med mikrober 
med spesielle resistensmønstre 
smittebærertilstand eller infeksjoner med 
meticillinresistente gule stafylokokker   
smittebærertilstand eller infeksjoner med 
penicillinresistente pneumokokker   
smittebærertilstand eller infeksjoner med 
vankomycinresistente enterokokker   
streptokokk gruppe A-sykdom, systemisk 
streptokokk gruppe B-sykdom, systemisk 
tetanus 
tilbakefallsfeber   
trikinose ! 
tuberkulose   
tularemi 
tyfoidfeber   
vestnilfeber 
virale infeksjoner i sentralnervesystemet 
yersiniose 

 

 
Varslingsplikt 
MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften trådte i kraft 01.07.2003.   

 
Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av 
enterohemorrhagisk E. Coli (EHEC) - infeksjon eller de sykdommer i gruppe A som er merket med ! (i 
henhold til revisjon 1.1.2007) skal umiddelbart varsle kommuneoverlegen.  
 
Hvis han ikke er tilgjengelig, skal Folkehelseinstituttet umiddelbart varsles.  Kommuneoverlegen skal 
varsle Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet.  Etter slik varsling skal legen i tillegg sende MSIS-
melding på vanlig måte. 
Kommuneoverlegen, telefon 90 14 31 64 / 90 67 91 14 
Folkehelseinstituttet, Smittevernvakten, telefon 22 04 23 48 / 21 07 63 48 (døgnåpent) 

 
For sykdom i gruppe B skal det samme dag sendes anonymisert melding til MSIS, Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt og kommuneoverlegen på fastsatt skjema.  MSIS meldeskjemaet fås ved 
mikrobiologiske laboratorier eller kan lastes ned fra www.fhi.no   
 
Gruppe B omfatter: 

 Gonorrhoe 
 HIV-infeksjon 
 Syfilis 

 
Sykdommer i gruppe C skal meldes summarisk på eget skjema. 
 
Gruppe C omfatter: 
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 Influenza-lignende sykdom (kun utvalgte ”vakttårn”-meldingsenheter skal melde) 
 Chlamydia-infeksjon (kun laboratorier skal melde) 
 Smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile (kun 

laboratorier skal melde) 
 
Varsling om utbrudd av smittsom sykdom utenfor helseinstitusjon 
Leger som mistenker eller påviser et utbrudd utenfor helseinstitusjon av smittsomme sykdommer 
skal varsle kommuneoverlegen, som igjen varsler Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet.   

 
Definisjon av et utbrudd: 

 Flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom 
 To eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde (utstyr, hotell/feriested, 

næringsmidler, vann m.v.). 
 

Typer utbrudd som skal varsles: 
 Utbrudd av sykdommer som er meldepliktig til MSIS 
 Utbrudd som mistenkes å ha sammenheng med næringsmidler (inkludert drikkevann). 
 Utbrudd i helseinstitusjoner 
 Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (andre enn dem som omfattes av MSIS), dvs. 

sykdommer med høy dødelighet, alvorlig sykdomsbilde eller høy komplikasjonsrate 
 Særlig omfattende utbrudd 
 

Varsling om utbrudd av smittsom sykdom til beredskapsledelsen i kommunen 
Utbrudd av smittsom sykdom i kommunen som Sektor for familie og helse og Sektor for pleie- 
rehabilitering og omsorg håndterer selv trenger ikke meldes til beredskapsansvarlig. Ved ett eller 
flere tilfeller av en særdeles farlig, smittsom sykdom, langvarige utbrudd, utbrudd hvor det er stor 
risiko for avbrudd i tjenester eller det kreves informasjon til allmenheten skal beredskapsansvarlig, 
ordfører og rådmann varsles.  
 

 
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 
faktorer som kan virke inn på denne, jamfør folkehelseloven og forskrift om oversikt over 
folkehelsen.  
 
Som ledd i oversikten skal kommunen bl.a. ha løpende oversikt over infeksjons-epidemiologiske 
forhold i kommunen. Den løpende oversikten skal dokumenteres på hensiktsmessig måte som en del 
av ordinær virksomhet. 
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8. Spesielle sykdommer 
 
For spesifikke sykdomstilstander vises det til nettbasert veileder i smittevern for 
kommunehelsetjenesten (Smittevernboka): 
 
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka  
 
Den nettbaserte veilederen er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme 
sykdommer. Hovedmålgruppen er personell i kommunehelsetjenesten. Veilederen inneholder både 
temakapitler og kapitler om sykdommer a - å. Veilederen oppdateres kontinuerlig. 
 
Nedenfor kommenteres utvalgte sykdommer kort.  
 
 Tuberkulose 

For oppdatert informasjon om tuberkulose, se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: 
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/tuberkuloseveilederen  

 
Risikogruppene er eldre som kan få oppblussing av tidligere tuberkulose, innvandrere fra 
høyendemiske områder og alkohol- og narkotikamisbrukere.  Resistensutvikling mot anti- 
bakterielle midler er et problem, særlig hvis ikke behandlingen blir gjennomført nøyaktig.  Det 
kreves derfor at hver enkelt dose utleveres og inntas under oppsyn (i Elverum av 
hjemmesykepleier), kalt DOT-behandling.    

 
Sykehuset Innlandet Elverum har en deltids stilling som tuberkulosekoordinator. 

 
Ved mistanke om tuberkulose blir pasienten henvist til Lungemedisinsk poliklinikk for videre 
undersøkelse og behandling.  Helsesøstrene foretar miljøundersøkelse ved positivt resultat for å 
finne smittekilden og eventuelle sekundærtilfeller.   
 
 

 Ebola 
For oppdatert informasjon og råd om ebola, se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: 
http://www.fhi.no/tema/ebola  

 
 
 Hepatitt B 

For oppdatert informasjon og råd om hepatitt B, se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: 
http://www.fhi.no/artikler/?id=82749  
 
Hepatitt B (gulsott) smitter gjennom blod og seksuelt samvær.  Sykdommen kan i enkelte tilfeller 
føre til at den smittede kan være smittebærer i meget lang tid. 
 
Hepatitt B-vaksine tilbys spesielt utsatte grupper.  
 
Narkomane tilbys rene engangsspisser/-sprøyter.   
 
Helsepersonell som arbeider med blod-prøvetaking skal følge fastsatte prosedyrer.  Stikk-
/skjæreuhell skal meldes som yrkes-skade. 
 
Kondom er den form for prevensjon som gir smittebeskyttelse ved seksuell aktivitet.     
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Det finnes flere typer hepatitt som ligner på hepatitt B, både når det gjelder epidemio-logiske 
forhold og forebyggende tiltak.  Vaksine er ikke uten videre tilgjengelig.  Det finnes vaksine mot 
hepatitt A, som smitter gjennom næringsmidler.   

 
 HIV/AIDS 

HIV smitter på samme måte som hepatitt B, men er mindre smittsom.  Forebyggende  
tiltak er de samme.  Vaksine foreligger ikke.  Sykdommen er meldepliktig til MSIS, Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt i gruppe A (AIDS) og gruppe B (HIV-smittet).  
 

 Methicillin-resistente stafylokokker (MRSA) 
For oppdatert informasjon og råd om MRSA, se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: 
http://www.fhi.no/artikler/?id=77715  
 
MRSA-veileder gir nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak som forebygger spredning av 
meticillinresistente gule stafylokokker i helsetjenesten. 
 

 Meningokokksykdom (”smittsom hjernehinnebetennelse”) 
For oppdatert informasjon og råd om meningokokksykdom, se Folkehelseinstituttet sine 
hjemmesider: http://www.fhi.no/artikler/?id=82820  
 
Sykdommen forekommer i to varianter, som hjernehinnebetennelse og som sepsis (blod-
forgiftning) og kan forårsakes av flere varianter av samme bakterie (meningokokker sero-gruppe 
A, B, C og noen meget sjeldne varianter).  Smitten overføres som dråpesmitte, d.v.s. ved hoste, 
nysing, drikking av samme flaske m.v., kyssing.  Sykdommen rammer særlig mindre barn og 
ungdom 15-22 år.  Sykdommen er meget alvorlig og krever rask sykehusinnleggelse, men kan 
være vanskelig å identifisere på et tidlig stadium.   
 
Det foreligger vaksine mot meningokokksykdom serogruppe A, C, W og Y. Vaksine mot 
serogruppe B ble tilgjengelig i Norge i 2014 og kan tilbys enkelte risikogrupper, jamfør 
Folkehelseinstituttets veileder ”Meningokokksykdom – veileder for helsepersonell”. Vaksine for 
serogruppe A, C, W og Y kan tilbys utenlandsreisende.  Informasjon er viktig, og det er blitt gitt 
slik informasjon til russen ved Elverum Videregående Skole i flere år. Alle klassetrinn får tilbud 
om vaksine. 
 
Når et tilfelle oppstår, skal det gis hurtig informasjon.  I tette miljøer som internater, militærleire, 
skoler, barnehager skal man unngå større forsamlinger, eventuelt sende de friske hjem, og store 
fysiske anstrengelser (militærøvelser og lignende) skal avlyses.  Det skal gis antibiotika til 
medlemmer av samme husstand og svært nære kontakter, jamfør Folkehelseinstituttets veileder.  
Vaksine skal evt. tilbys nærkontakter (se veilederen). 
 
 

 Miltbrann (anthrax) 
For oppdatert informasjon og råd om miltbrann, se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: 
http://www.fhi.no/artikler/?id=82823  
 
Sannsynligheten for at dette blir et problem er svært lav.  Imidlertid dukket miltbrann opp for få 
år siden som ledd i terrorhandlinger i utlandet.  Sykdommen forekommer primært hos større 
planteetere, husdyr som storfe, sau og hest, men også hos ville dyr.  Bakteriesporene overlever i 
jorden i mange år.  Støv kan virvles opp og pustes inn.   
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Mennesker smittes hovedsakelig ved direkte kontakt med infiserte dyreprodukter. Sykdommen 
forekommer hos mennesker som hud-anthrax, mage-/tarmanthrax, lungeanthrax eller generell 
spredning (med utgangspunkt i de andre formene).  Det er høy dødelighet ved alle former, 
unntatt lokaliserte, mildt forløpende hudinfeksjoner.   
 
Sykdommen smitter normalt ikke fra menneske til menneske.  Sykdommen behandles med 
antibiotika og krever sykehusinnleggelse.  

 
 Influensa 

For oppdatert informasjon og råd om influensa, se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: 
http://www.fhi.no/artikler/?id=87529  
 
Influensa og influensalignende sykdom (ikke bekreftet ved prøvetakning) opptrer som en årlig 
foreteelse om høsten/vinteren.  Hvert år tilbys vaksine til befolkningen og særlig anbefales 
vaksinering av utsatte grupper (kronisk syke og eldre).  Vaksinen er sammensatt slik at den virker 
mot de virus som er aktuelle ute i verden på det tidspunktet og som kan komme til Norge i den 
nærmeste fremtid.  
 
Vaksinen varer i underkant av ett år, slik at årlig vaksinering er nødvendig for å opprettholde 
beskyttelsen.  Med noen års mellomrom kommer det gjerne en større epidemi og med endel års 
mellomrom kan det komme en verdensomfattende, alvorlig epidemi (pan-demi). Influensa kan 
utløse en beredskapssituasjon.   
 
For noen år siden var svine-influensa aktuell.  På grunn av influensa-virusets evne til lett å 
mutere, frykter man at viruset skal skifte karakter.  Hvis det skjer og viruset blir farligere etter en 
slik mutering, har vi en særdeles alvorlig situasjon, ikke ulik spanskesyken.  Det vil ta tid å utvikle 
en ny vaksine mot det nye viruset.  De nasjonale myndigheter har innkjøpt og lagret et meget 
stort antall doser av et medikament som kan mildne sykdomsforløpet.  To medikamenter er 
aktuelle: Tamiflu og Relenza.  Retningslinjer om vaksinering og bruk av medikamenter mot 
influenza blir gitt av de sentrale helse-myndigheter i den aktuelle situasjonen.       
 

 SARS og MERS (alvorlige coronavirusinfeksjoner) 
For oppdatert informasjon og råd om SARS og MERS, se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: 
http://www.fhi.no/artikler/?id=82850  
 
SARS og MERS er alvorlige luftveisinfeksjoner som forårsakes av genetisk ulike typer coronavirus i 
familien coronaviridae. SARS-coronaviruset forårsaket en større global epidemi med 
utgangspunkt i Asia 2002-2003. MERS-coronaviruset forårsaket fra 2012 en epidemi med 
utgangspunkt i Midtøsten. 
 

 Legionellose 
For oppdatert informasjon og råd om legionellose, se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: 
http://www.fhi.no/artikler/?id=82774  
 
Dette er en bakteriesykdom som finnes i to varianter:   
 Legionærsykdommen er en alvorlig lungebetennelse med høy dødelighet 
 Pontiac-feber gir et mildt sykdomsbilde uten lungebetennelse.  Behandling er vanligvis ikke 

nødvendig. 
 

Legionella-bakterien finnes i vann og er vanlig i naturen.  Innretninger som gir muligheter for 
oppvekst og som kan spre aerosol til omgivelsene utgjør et potensiale for smitte.  I 2005 var det 
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et alvorlig utbrudd i Østfold, der man først mistenkte kjøletårn som kilde, men hvor det viste seg 
å være en scrubber som spredte dette, noe man ikke tidligere hadde sett.   
 
I Elverum har vi ett kjøletårn ved sykehuset.  Men alle felles dusjanlegg må betraktes som 
potensielle smittekilder og det må være gode rutiner for oppvarming av vannet og renhold av 
anlegget.   
 

  Poliomyelitt 
For oppdatert informasjon og råd om poliomyelitt, se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: 
http://www.fhi.no/artikler/?id=82836  
 
Poliomyelitt (polio) er en virussykdom som forårsakes av poliovirusog vil i de fleste tilfeller gi 
lette symptomer. Hos en liten andel opptrer alvorligere sykdom med hjernehinnebetennelse 
og/eller lammelser. 
 
Arbeidet med global utrydding anses å være i en sluttfase, men har store utfordringer. 
Hovedutfordringen er å nå barn med vaksinasjon i fattige og tett befolkede områder i Pakistan og 
Nigeria og i konfliktområder i grenseområder mellom Pakistan og Afghanistan. Det kreves 
fortsatt store innsatser av affiserte land og det internasjonale samfunn for å nå målet. Verdens 
poliodag markeres 24. oktober. 
 
I 2013 ble det meldt om utbrudd av poliomyelitt i Syria, Somalia og Etiopia, samt tilfeller i Kenya. 
Poliovirus ble i 2013 funnet i miljøprøver i Israel og Palestina uten at det så langt er påvist tilfeller 
av sykdommen. 

 
 Vannbårne infeksjoner 

Sykdommer som smitter gjennom drikkevannet kan medføre betydelige utbrudd med mange 
syke samtidig.  Ved slike epidemier er samarbeidet mellom Sektor for teknikk og miljø, 
Mattilsynet og kommuneoverlegen særlig viktig.   
 
Avstengning og opprenskning av drikkevannskilden og alternativ vanntilførsel er Sektor for 
teknikk og miljø sitt ansvar. Generelt er det vannverkets ansvar at det leveres vann av 
tilfredsstillende kvalitet.   
 
Kvalitetskontroll av vannet er Mattilsynets ansvar og informasjon til befolkningen og mediene er 
Mattilsynets og kommuneoverlegens ansvar.   
 
Helsetjenester overfor de syke er primærlegenes ansvar, herunder legevakten.  Hvis epidemien 
får slike dimensjoner at primærlegene ikke klarer å håndtere dette og/eller helsetjenestens 
personell blir rammet i en slik grad at helsetjenesten ikke fungerer tilfredsstillende, er det 
kommuneoverlegens ansvar å organisere det videre arbeid.  En kan da være kommet over i en 
helsemessig beredskapssituasjon.    
 
For råd om kokevarsel når drikkevann inneholder bakterier, se Folkehelseinstituttet sin veileder: 
http://www.fhi.no/artikler/?id=61824  
 

 Matbårne infeksjoner 
Lokale situasjoner 
Sykdommer som overføres gjennom mat er et tiltakende problem og krever kontinuerlig kontroll 
av Mattilsynet.  Generelt er det salgs- og serveringsstedets ansvar at det leveres matprodukter av 
tilfredsstillende kvalitet.  Ved utbrudd er det Mattilsynets og kommune-overlegens ansvar å finne 
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årsaken til utbruddet og treffe tiltak for å stoppe dette.  Informa-sjon til befolkningen og 
mediene er Mattilsynets og kommuneoverlegens ansvar.   
 
EHEC-infeksjon og HUS 
E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS) kan gi alvorlig patologi bl.a. hos barn og skal 
følges opp smittevernmessig. 
 
For råd om håndtering ved EHEC-infeksjoner, se Folkehelseinstituttet sin veileder: 
http://www.fhi.no/artikler/?id=82709 
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9. Smittevern i en beredskapssituasjon 
 
En beredskapssituasjon oppstår når: 
 Det foreligger store utbrudd som rammer store deler av lokalsamfunnet og/eller samfunnet 

forøvrig 
 Det foreligger ett eller flere tilfeller av en særdeles farlig, smittsom sykdom 
 Statens Helsetilsyn melder at det er en helsemessig beredskapssituasjon 
 Det foreligger en generell beredskapssituasjon 
 
I en slik situasjon kan kommunens helsetjeneste i noen tilfeller bli hardt rammet og derfor få en 
betydelig redusert kapasitet.  Samfunnet forøvrig kan bli hardt rammet, slik at endel funksjoner 
kan bryte sammen.  Sykehusene kan komme til å treffe tiltak for redusere smitte innen sykehuset 
og om nødvendig stenge av hele eller deler av sykehuset for å verne andre pasienter.  I slike 
tilfeller kan det bli aktuelt å opprette provisoriske behandlings- og pleieenheter innen 
kommunen.  
 
I en slik situasjon skal kommunens kriseledelse tre sammen. Det vises til kommunens 
Beredskapsplan. Kriseledelsen skal opprette en beredskapsgruppe for smitte bestående av 
kommuneoverlegen, familie- og helsesjefen, pleie-, rehabiliterings- og omsorgssjefen og 
NAVsjefen, kommunikasjonsansvarlig og eventuelt andre hvis situasjonen tilsier dette.  
Beredskapsgruppen for smitte ledes av kommuneoverlegen (smittevernlegen).  
 
I en beredskapssituasjon kan det bli aktuelt å disponere kommunens helsepersonell slik 
situasjonen krever, herunder helsepersonell ansatt i kommunen, samt leger og fysio-terapeuter 
med, og om nødvendig uten, avtale med kommunen.  Helsepersonell kan bli satt til andre 
oppgaver enn det de primært er vant til.  Følgende tiltak kan bl.a. bli aktuelle: 
 Legevakten blir døgnkontinuerlig og får flere leger og annet personell 
 Ett eller flere legekontorer i Elverum kan bli pålagt å stenge ordinær virksomhet og kun ta 

imot øyeblikkelig hjelp 
 Helsestasjonens personell kan bli satt inn i andre deler av primærhelsetjenesten, også for å 

styrke legevakten og legekontorene 
 Deltidsansatte, også i Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten, kan måtte pålegges 

heltidsarbeid, og ordinær arbeidstid oppheves   
 
Helsepersonell skal varsles når en beredskapssituasjon kan oppstå og det skal opprettes 
kommunikasjonskanaler, slik at personellet kan nås raskt.   
 
Det skal opprettes direkte kommunikasjonskanal til sykehusets medisinske ledelse.  
Kommunehelsetjenesten må være forberedt på at det kan bli aktuelt å bistå sykehuset i en gitt 
situasjon, f. eks. hvis det må opprettes pasientmottak utenfor sykehuset.  Smittevernlegen er 
ansvarlig for at det opprettes en slik informasjonskanal.  Smittevernlegen har i samarbeid med 
pleie-, rehabiliterings- og omsorgssjefen ansvaret for opprettelse av slikt mottak i kommunen.  
Skoler og idrettshaller er aktuelle lokaler.        
       
Der det foreligger vaksine eller andre medisinske forebyggende tiltak, skal følgende grupper 
prioriteres og i denne rekkefølge:   
 
1. Helsepersonell som vil få en nøkkelrolle i å håndtere epidemien 
2. Nøkkelpersonell for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner  
3. Pasienter som er særlig utsatt hvis de blir syke 
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Vedlegg 1 
 
Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer gitt etter Forskrift om allmennfarlige 
smittsomme (1994), sist endret 26. mars 2003  
 

 Alvorlig, akutt luftveissyndrom - SARS  
 Botulisme  
 Chlamydiainfeksjon, genital  
 Difteri  
 Flekktyfus  
 Gonoré  
 Gulfeber  
 Hemoragisk feber  
 Hepatitt A-virusinfeksjon  
 Hepatitt B-virusinfeksjon  
 Hepatitt C-virusinfeksjon  
 Hepatitt D-virusinfeksjon  
 Hepatitt E-virusinfeksjon  
 Hiv-infeksjon  
 Kikhoste  
 Kolera  
 Kopper  
 Legionellose  
 Lepra  
 Meningokokksykdom  
 Miltbrann  
 Paratyfoidfeber  
 Pest  
 Poliomyelitt  
 Rabies  
 Shigellose  
 Syfilis  
 Tilbakefallsfeber  
 Tuberkulose  
 Tyfoidfeber  
 Sykdom forårsaket av meticillinresistente gule stafylokokker  
 Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokker  
 Sykdom forårsaket av vancomycinresistente enterokokker  
 Sykdom forårsaket av entero patogen E. coli (enterohemoragisk E. coli/EHEC, enteroinvasiv E. 

coli/ EIEC, enteropatogen E. coli/EPEC, enterotoksigen E. coli/ETEC, enteroaggregativ E. 
coli/EAggEC)  
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Vedlegg 2 

Smittevernlege  
Kommuneoverlege Knut R. Skulberg 
Svenskebyvegen 10 
2418 Elverum  
Telefon 90 14 31 64 / 90 67 91 14 
knut.skulberg@elverum.kommune.no 
 
Stedfortredende smittevernlege: 
Kommuneoverlege Jon Iver Fougner 
Telefon 90 21 98 73 
 
Dersom det gjelder en akutt henvendelse og ingen av ovennevnte kan nås, vurder kontakt med:  
Smittevernvakten ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt, telefon 21 07 63 48. 

Elverum Interkommunale Legevakt 
Sykehuset  -  Kirkeveien 7 (inng. ved Mottakelsen)  -  2418 Elverum  -  telefon 62 41 15 00 / 11 61 17 

Primærleger i Elverum 
 Labyrinten Legesenter (fastleger) 

Elvarheimgata 10 C  - 2408 Elverum – telefon 62 41 91 60  

 Anas Malik 
 (Nils Petter Dæhli), pt vakant 
 Anders Fortun 
 Thor A. Jahnsen 
 Bjørn Ness 

 
 Sentrum Legesenter (fastleger) 

Elvarheimgaten 10 c  -  2408 Elverum  -  telefon  62 41 40 14    62 41 20 08    62 41 38 80    -    fax 62 41 15  95 

 Arne Toft / Eli Langdalen (deleliste) 
 Rune Gundersen 
 Tore Glad-Ørbak 
 Anne Line Haugen 
 turnuslege (skifter hvert halvår, 01. mars og 01. september) 

 
 Helsetorget Legesenter (fastleger) 

Mart’n-senteret  -  Torggaten 3  -  2408 Elverum  -  telefon 62 43 36 50  -  fax 62 41 68 33 

 Thore Mæhlen  
 Marianne Kalbakken 
 Kari Melgård Sveen 
 Anders Øvergaard – permisjon ut 2018, har vikar 
 Joseph De Luca  - permisjon til 01.10.18, har vikar 
 Kristine Gaarder 

 
 Parken Legekontor (fastleger) 

Storgaten 51   -   2406 Elverum  -  telefon  62 41 61 66   -   fax 62 41 66 76  
 Nermina Basovic-Avdovic – permisjon til 01.09.18, har vikar  
 Galina Arnesen – invilget permisjon fra 01.03.18 
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 Activia Legesenter (fastleger) 
St. Olavs gate  -  2408 Elverum  -  telefon 62 40 10 60  

 Erik Myrvang  
 Jon Arild Aarskog  
 Ina Aarskog – permisjon til 01.09.18, har vikar Navdeep Saggar 

 
 M 3 Helse AS (ikke fastleger) 

Helge Væringsaasens vei 14   -   2408 Elverum   -   telefon 62 42 84 00   -   fax  62 42 84 10 

 Sigbjørn Elle 
 Ola Løland 
 Irene Overrein 

 
Mattilsynet (Distriktskontoret for Sør-Østerdal)  
Kirkeveien 58  -  2409 Elverum  -  telefon 62 43 27 00 -  fax 62 43 27 01   

Alcontrol – innlevering av vannprøver 
Storgata 15, YC-torget -  telefon 98267558 eller 98267568 
 
Elverum kommune - kommunikasjonsrådgivere 
Kate Langsethagen  
Folkvang - telefon  62 43 30 00 
 
Linda Vespestad 
Folkvang – telefon 62 43 30 00   
 
Elverum kommune – Miljørettet helsevern  
Miljøhygieniker Sigrun Elsetrønning 
Svenskebyvegen 10  -  2418 Elverum  -  telefon 62 43 60 51   -   99 55 04 80  

Elverum kommune - Sektor for Pleie-, rehabiliterings- og omsorg (PRO)  
Svenskebyvegen 10  -  2418 Elverum  -  telefon 62 43 60 80  

Elverum kommune  -  Sektor for teknikk og miljø 
Rådhuset  -  2418 Elverum  -  telefon 62 43 31 00  -  fax 62 41 08 41 
 
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) 
St. Olavs gate 8  -  2406  -  telefon 62 43 12 20      
post@soir.no   -   http://www.soir.no 
Hornmoen Gjenvinningsstasjon 
2412 Sørskogbygda  -  telefon 62 43 12 40  -  fax 62 43 12 41 
    
Sykehuset Innlandet Elverum 
Kirkeveien 7  -  2418 Elverum  -  telefon 06200  -  fax  62 43 89 65   

Sykehuset Innlandet Lillehammer 
 Avdeling for mikrobiologi 

2629 Lillehammer  -  telefon 61 27 29 04  -  fax 61 27 29 08 
 
Oslo Universitetssykehus Ullevål 
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Kirkeveien 166 -  0450 Oslo  -  telefon 02770 
 Avdeling for epidemiologi og helseovervåkning 
 Infeksjonsmedisinsk avdeling 

Fylkesmannen i Hedmark  -  Sosial- og helseavdelingen 
Statens Hus  -  Postboks 4344  -  2308 Hamar  -  telefon 62 55 10 00   
postmottak@fl-he.stat.no   

Statens Helsetilsyn 
Calmeyers gate 1  -  Pb. 8128 Dep.  -  0032 Oslo  -  telefon 21 52 99 00  - fax 21 52 99 99 
 
Helsedirektoratet 
beredskap@helsedir.no   telefon 24 16 33 08 

Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
Lovisenberggaten 8    -  0456 Oslo  -  telefon 21 07 70 00    -   fax 22 35 36 05  -  www.fhi.no 
Smittevernvakten telefon 21 07 63 48 (etter arbeidstid)  
 Avdeling for infeksjonsovervåkning 
 Avdeling for vaksine 
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Vedlegg 3  
 
Litteratur 
 
Vaks-guiden (kvartalsvis) 

Profylakse- og vaksinasjonsbehov ved reiser til alle verdens land 
Vacc-Guiden i Sverige AB 
Box 620 
S – 581 07 Linköping 
SVERIGE 
 

International travel and health (årlig) 
Information Resource Centre 
Communicable Diseases 
World Health Organization 
CH – 1211 Geneva 27 
SVEITS 
cdsdoc@who.int 
 

Reisemedisinsk håndbok (årlig) 
Travel Medicine Publishers/Rejsemedicinsk Forlag 
Strandvejen 142 
DK – 8000 Århus C 
DANMARK 
forlag@rejsemedicin.dk 
www.travelmedicine.dk 
 

Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten  
utgitt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
www.fhi.no 

 
Utbruddshåndboken (veiledning i oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra  

næringsmidler eller dyr) 
Folkehelseinstituttet og Mattilsynet juli 2009 

 
Håndbok i hygiene og smittevern for sykehjem og andre langtidsinstitusjoner 

utarbeidet ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, Seksjon for sykehushygiene (red.: Bjørg 
Marit Andersen), 2000. 
 

MRSA-veilederen 
(smittevern 16)     
Nasjonal veileder for å forebygge spedning av meticillinresistente Staphylococcus aureus 
(MRSA) i helseinstitusjoner 
Nasjonalt folkehelseinsitutt, juni 2009. 
 
 

 


