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Helsetilsynet viser til departementets oversendelse 01.02.07 av utkast til, forskrift om varsling
av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse.
Det framgår av høringsbrevet at Det internasjonale helsereglementet, IHR (2005), som ble
vedtatt av Verdens helseforsamling i Geneve den 23. 05.2005, og erstatter helsereglementet
fra 1969 må gjennomføres i norsk rett innen 15.06.2007.

Innledningsvis vil Helsetilsynet generelt gi uttrykk for at utkastet i hovedsak har drøftet
relevante og aktuelle forhold og tiltak med henblikk på å forsterke og forbedre
kommunikasjonen mellom Verdens helseorganisasjon og de enkelte medlemslandene.

Vi har merket oss av følgebrevet at utkastet baserer seg på eksisterende myndighetsstrukturer
i smittevernloven.

Helsetilsynet har imidlertid enkelte merknader som følger i det nedenfornevnte:

Spesielle merknader

På side 9, § 26 Statens helsetilsyn og helsetilsynet i fylket.

Vi har merket oss at helsetilsynet i fylket er kun nevnt som tilsynsorgan med at de
forskjellige varslingslinj ene er etablerte og at respons på alvorlige internasjonale
helsehendelser blir tatt med når beredskapsøvelser avholdes. Dette er utvilsomt svært viktig,
men vi mener det blir feil, hvis ikke helsetilsynet i fylket skal ha en sterkere rolle bl.a. ved at
det blir varslet ved enhver alvorlig hendelse som kan utgjøre en alvorlig trussel mot den
internasjonale folkehelse. Vi er kritisk til at helsetilsynet i fylket ikke er gitt noen sentral rolle
ved slike aktuelle hendelser.

Eksempelvis kan nevnes at under fugleinfluensa trusselen og tsunamien så var både
Fylkesmannen og helsetilsynet i fylket viktige aktører. Vi mener derfor at både
Fylkesmannens rolle og Helsetilsynet i fylket må klargjøres i denne forskriften
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Dette anser vi for å være en alvorlig svakhet i foreliggende utkast, og minner om hva som står
skrevet i lov 5. august 1994 nr 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) §
7-4 som dreier seg om Fylkesmannens oppgaver. Derunder framgår det at Fylkesmannen skal
ha særlig oppmerksomhet rettet mot allmennfarlige smittsomme sykdommer, og skal holde
Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedirektoratet orientert om forholdene i fylket.
På bakgrunn av forannevnte lovbestemmelse må varsling om alvorlige hendelser relatert til
smittevern også varsles til Helsetilsynet i fylket og Fylkesmannen.

For å kunne ivareta de ulike rollene på en god måte, er Sosial- og helsedirektoratet avhengig
av et tett og nært samarbeid med fylkesmennene, som har ansvar for samordning og
gjennomføring av nasjonal politikk regionalt.

Med hilsen

mo)
Fung. fylkeslege ' - rådgiver
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