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Svar på høring av utkast til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige
hendelser av betydning for internasjonal folkehelse  (IHR-forskriften)

Luftfartstilsynet viser til brev datert 1. februar 2007 vedrørende høring av utkast om varsling av og
tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften).

Luftfartstilsynet har følgende kommentarer til utkast til IHR-forskriften:

Innledning:
Innledningsvis er det grunn til å understreke at Luftfartstilsynet ikke har egen kompetanse i forhold til
smittevern. Det er derfor etablert et nasjonalt råd for Facilitation (NAFAL), som behandler saker som
kommer inn under ICAOs (International Civil Aviation Authority) annex 9 til Chicagokonvensjonen.
Annex 9 gjelder Facilitation. I rådet er det blant annet representasjon fra Sosial- og helsedirektoratet
ved seniorrådgiver Jan Fuglesang.

ICAOs Annex  9, endringer:
Chicagokonvensjonen Annex 9 inneholder blant annet anbefalinger i forhold til helse knyttet til
luftfart. Det er god grunn til å nevne at Annex 9 er foreslått endret gjennom State Letter 61/2006, fra
ICAO. Utkastet til endringer, som mest sannsynlig blir vedtatt i den form de fremstår, er vedlagt dette
dokumentet. Endringsutkastet omhandler nettopp forsterkede anbefalinger innenfor helseområdet
knyttet til luftfart og kan derfor være av interesse i det videre arbeidet med implementeringen av
internasjonalt helsereglement i norsk lovverk. De videre kommentarer er særlig knyttet til om
foreliggende utkast til forskrift har tatt opp i seg de endringsforslag som ligger i State Letter 61/2006.

Utgangspunktet i State Letter 61/2006 er at stater som har ratifisert Chicagokonvensjonen skal
gjennomføre WHOs internasjonale helseregelverk (se Attachment B, 8.12). Det er nettopp dette som
skjer gjennom foreliggende utkast til forskrift, hvilket Luftfartstilsynet finner positivt.

Securityavdelingen i Luftfartstilsynet har følgende kommentarer til utkast til forskrift:

1. I utkastet til forskrift § 11, 2. ledd, omhandles varslingsplikt. Det mest naturlige for sivil
luftfart vil være at fører av luftfartøy gir varsel til kontrollsentralen, som har ansvaret for den
delen av Flygeinformasjonsregionen, som luftfartøyet flyr inn i. Kontrollsentralen bør videre
pålegges å varsle videre til kommunelegen. Det er mulig at forskriften trenger en presisering
her, slik at det ikke er noen tvil om hvilken kontrollsentral luftfartøyet skal varsle og som
dermed får ansvaret for å varsle videre.
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2. I § 13, 2.ledd, bokstav a) fremgår det at Sosial- og helsedirektoratet kan bestemme at reisende
til og fra Norge skal avgi opplysninger om reisehistorikk i berørte områder, samt
opplysninger om planlagt reiserute eller oppholdssted. I State Letter 61/2006, Appendix 13 B-
8, er det gitt et eksempel på et Passenger Locator Card, som er anbefalt av WHO. Kanskje
kan dette skjemaet ivareta i alle fall noe av informasjonsbehovet knyttet til luftfart?

3. Utkastet til forskrift handler om varsling  ved alvorlige hendelser av betydning for
internasjonal folkehelse. Samtidig er det i § 18 tatt inn varige tiltak. I § 18, 1.ledd står det at
"Sosial- og helsedirektoratet utpeker hvilke lufthavner, havner og grensepasseringssteder som
skal ivareta særskilte oppgaver..." Luftfartstilsynet ønsker å bidra til å utpeke aktuelle
lufthavner, dersom Sosial- og helsedirektoratet skulle ha behov for bistand i dette arbeidet.

4. I § 20 er det angitt at ..."Helsedelen av Luftfartøysdeklarasjonen" ... skal kunne kreves avgitt
ved ankomst til landet. I vedlagte State Letter 61/2006, foreligger det et endringsforslag til
hvordan en deklarasjon kan se ut, hvor et sykdomsbilde beskrives i større detalj enn tidligere
(se Appendix 1, B-6, General Declaration). Luftfartstilsynet ber om at Sosial- og
helsedirektoratet vurderer om denne deklarasjonen kanskje vil være til større hjelp for den
som skal fylle ut skjemaet enn den gamle, fordi den nye er mer detaljert enn før.
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