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Høringsuttalelse – Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser. 
 
Det vises til høringsbrev av 28.10.2015 og tilhørende høringsnotatnotat - «Helseberedskap ved 
miljø- og kjemikaliehendelser mv.».  
 
CBRNE-senteret støtter at kommunens beredskap- og varslingsplikt presiseres i 
spesiallovgivningen, at IHR-forskriften endres til å omfatte også andre helsetrusler enn B-
hendelser, at varslingsplikten for slike hendelser utvides og at det blir mulig å opprette 
hendelsesregistre (beredskapsregistre) uten hinder av lovbestemt taushetsplikt når det er 
nødvendig. Det vises for øvrig til punktvise kommentarer nedenfor.   
 
Generelle kommentarer 
Det legges i denne høringsuttalelsen til grunn at det er den befolkningsrettede helseberedskapen 
ved miljøhendelser som omfattes og ikke pasientrettet eller tidskritisk helseberedskap. Dette 
skillet er ikke alltid like tydelig i det virkelige liv, spesielt ikke ved «kjemikaliehendelser» der 
sykdomstegn og behandlingsbehov ofte vil gjøre seg gjeldende umiddelbart etter eksponering, dog 
med et potensiale også for langvarige helseplager over måneder og år.  
 
Likeledes kan det foreligge ikke-tidskritiske hendelser der spesialisthelsetjenesten har et 
umiddelbart behov for informasjon for å kunne tilpasse sin beredskap til den konkrete situasjonen 
(f.eks. endrede personell- og driftsrutiner, anskaffelse av utstyr og legemidler med lang 
leveringstid, ivaretakelse av vikarbehov, sikkerhets- og sikringstiltak m.v.).  Slike tilpassinger 
forutsetter rask varsling. Spesialisthelsetjenesten kan også ha behov for å diskutere pasientkasus 
direkte med kommunelegen når det skal tas stilling til isolatbehandling og andre spesialtiltak. 
 
Det må derfor etter vårt syn forutsettes at både kommunelegen og FHI uten opphold - og 
uavhengig av hverandre - varsler regional akuttmedisinsk nødsentral, lokalt/regionalt 
helseforetak og den nasjonale behandlingstjenesten (CBRNE-senteret) om alle større miljø- og 
kjemikalie-hendelser, selv når situasjonen er «uavklart» eller det ikke foreligger et umiddelbart 
behov for pasientbehandling. En slik bred varslingsrutine er også lagt til grunn i utkast til 
«Nasjonale faglige retningslinjer for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade» som nylig 
ble oversendt Helsedirektoratet. Varslingsplikten må selvsagt gjelde begge veier (se nedenfor). 
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Kommentarer til departementets forslag 
 
Ad. endringer i Forskrift om miljørettet helsevern (ref. pkt. 4.3.1 – kommunens helseberedskap 
ved miljøhendelser): 
 
• Forskrift om miljørettet helsevern, ny § 5  
Utarbeidelse av ROS-analyser med tilstrekkelig kvalitet, evne til god beredskapsplanlegging og 
iverksettelse av tiltak kan nok være svært krevende for mange kommuner. Forskriften legger opp 
til at kommunen i konkrete situasjoner, etter egen vurdering, skal innhente bistand fra FHI eller 
annet relevant kompetansemiljø dersom det er behov for det. Erfaringsmessig er nok terskelen 
for å gjøre dette relativt høy. Å vurdere «mangel på egen kompetanse» kan naturligvis også være 
vanskelig, da det krever en viss kompetanse å gjøre slike vurderinger (samfunnsmedisinsk 
kompetanse er ikke alltid tilstrekkelig).  
 
Vi foreslår derfor at terskelen senkes for å innhente faglig og praktisk bistand fra fagmyndighetene 
både ved «større hendelser» og i fbm. pålagt utarbeidelse av ROS-analyser og beredskapsplaner i 
kommunene. I forskriftens § 5 kan kommunen med fordel oppfordres til å innhente bistand fra 
både DSB, FHI og Strålevernet (hhv. C, B og RN-området). De nevnte fagmyndighetene bør på sin 
side pålegges å støtte Fylkesmannen med kvalitetssikring av kommunale ROS-analyser og 
beredskapsplaner. Et slik pålegg krever naturligvis endringer i lov og forskrift. Like fullt tror vi det 
vil styrke beredskapen i landets kommuner betydelig og uten nevneverdige kostnader. Det vil også 
styrke fagmyndighetenes egen beredskap og håndteringsevne, ettersom de får en langt bedre 
oversikt over lokale og regionale beredskaps- og risikoforhold (og dessuten mulighet til å 
oppdatere sine egne registre over risikovirksomheter med farlig gods). 
 
Ad. endringer i Forskrift om miljørettet helsevern (ref. pkt. 4.3.2 Kommunens varslingsplikt): 
 
• Forskrift om miljørettet helsevern, ny § 6, første ledd:  
I tillegg til å varsle fylkesmannen og FHI, bør kommunelegen pålegges å varsle lokalt og regionalt 
helseforetak, samt nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (jfr. begrunnelsen ovenfor). 
Dette vil for de fleste kommuneleger ikke innebære noen merbelastning (de færreste vil nok 
oppleve hendelser som omfattes av paragraf § 6 i løpet av sin kommunelegekarriere).  
 
• Varslingsplikt ut over B-hendelser: 
Departementet ber i høringsnotatet om syn på om det også er behov for å etablere varslingsplikt 
for leger med utg.pkt. i de foreslåtte varslingskriteriene på samme måte som for smittsomme 
sykdommer (MSIS). Vi mener det er naturlig at leger pålegges en slik varslingsplikt, da f.eks. 
sykehusleger vil være blant de første som får kjennskap til en behandlingstrengende 
kjemikaliehendelse.  
 
•  Forskrift om miljørettet helsevern, ny § 6, fjerde ledd:  
Etablering av «hendelsesregistre» (bedre ord enn «beredskapsregistre») når det er nødvendig, 
uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, kan være viktig for å håndtere ulike CBRNE-hendelser. 
Forslaget støttes.  
 
• Samvirke mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste: 
Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (sykehusene og ambulansetjenesten) 
samarbeider tett i det daglige i fbm. pasientinnleggelser og behandling. I beredskapsplanlegging, 
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derimot, samarbeides det mindre. Dette kan skyldes at lovgiver tradisjonelt har fokusert på 
kommunelegens ansvar for smittevern og samfunnsmedisin mer enn på behandlingsrelaterte og 
operativt koordinerende oppgaver, slik det kan være behov for ved kjemikaliehendelser, 
storulykker eller andre tidskritiske CBRNE-hendelser. Kommunelegen kan også måtte fungere 
som «innsatsleder» eller «fagleder helse» på et skadested i gitte situasjoner.  
 
Kommunelegens plikt til å varsle sykehus (jfr. forslag ovenfor; ny § 6, første ledd) - og 
sykehuslegenes plikt til å varsle kommunelegen - kan derfor med fordel fremheves sterkere i 
regionale beredskapsplanverk, lover og forskrifter. Det er tross alt nødetatene, kommune- og 
spesialisthelsetjenesten som deler ansvaret for å håndtere en krise i tidlig fase (jfr. ansvar-, 
nærhet- og likhetsprinsippene) og ikke de andre mottakere av varsel og melding.  (FHI, DSD og 
Strålevernet behandler som kjent ingen pasienter, de to sistnevnte har heller ingen erfaring med 
å håndtere pasientsensitive opplysninger, ref. ny § 6, fjerde ledd).  
 
• Kommunelegens tilgjengelighet 
At kommunelegen er tilgjengelig «24/7/365» er en forutsetning både for den befolkningsrettede 
helseberedskapen og den operative helseberedskapen (ref. IHR/ point-of-entry flyplasser).  
Mange lokale beredskapsplanverk baserer seg også på at kommunelegen er tilgjengelig pr. telefon.  
 
Kommunenes plikt til å sikre at en kommunelege alltid kan kontaktes, bør etter vårt syn 
understrekes tydeligere i lov og forskrift og følges opp av tilsynsmyndighetene. Det bør ikke være 
mulig å omgå dette ved å overlate kommunelegeansvaret til en vikar, legevaktslege eller 
turnuslege som ikke har nødvendig kompetanse og myndighet. 
 
Ad. endringer i IHR-forskriften: 
 
• IHR-forskriften § 2: Inkludering av C, B og RN-hendelser støttes.  
 
• IHR-forskriften §§ 3, 10 og 18 (siste setning): FHI bør varsle relevante myndigheter 
og relevante beredskapsaktører. (Underforstått; varsle bl.a. lokalt/regionalt helseforetak, CBRNE-
senteret og «Point-of-Entry» flyplasskommuner, avhengig av situasjonen..) 
 
Ad. Endring i forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer: 
 
• Norsk betegnelse; Middle East Respiratory Syndrome, støttes. Siden det i forskriften brukes 

forkortelser med små bokstaver («sars», «hiv») bør man kanskje skrive «mers» (ikke MERS).  
 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
Espen Nakstad (sign.)   
Senterleder/overlege, Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin        
Medisinsk klinikk , Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål 
 
TO: OUS HF sender egen høringsuttalelse. CBRNE-senteret er en nasjonal tjeneste og sender derfor 
eget høringssvar uavhengig av OUS. 


