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HØRING AV UTKAST  TIL FORSKRIFT  OM VARSLING AV OG TILTAK
VED ALVORLIGE  HENDELSER  AV BETYDNING FOR INTERNASJONAL
FOLKEHELSE  (IHR-FORSKRIFTEN)

NHO takker for muligheten til å kommentere ovennevnte utkast til forskrift med
merknader, som erstatter Verdens helseorganisasjons internasjonale helsereglement
(IHR) fra 1969.

Nasjonalt folkehelseinstitutt som kontakt unkt i Nor e
Vi noterer oss at forskriftens formål er å forebygge, beskytte mot og kontrollere
hendelser som kan utgjøre en trussel mot internasjonal folkehelse. Videre
understrekes det at det også er et formål "at landenes oppfølging gjøres på måter som
unngår nødvendig forstyrrelse av internasjonal trafikk og handel." Dette skal gjøres
blant annet ved at de enkelte nasjoner som er bundet av Verdens helseorganisasjons
reglementer blir pålagt å ha ett nasjonalt IHR-kontaktpunkt.

For å oppfylle de nevnte målsetningene på nasjonalt plan, foreslår departementet at
Nasjonalt folkehelseinstitutt tildeles denne rollen i Norge. Dette innebærer at
instituttet skal være tilgjengelig på 24-timers basis for kommunikasjon med Verdens
helseorganisasjon dersom alvorlig hendelse eller kritiske situasjoner som omfattes av
IHR-forskriften skulle oppstå i Norge eller andre land. Folkehelseinstituttet har
videre informasjonsansvar overfor Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og
helsedirektoratet og andre relevante myndigheter. Sistnevnte direktorat pekes på som
ansvarlig utøvende organ for å ivareta særskilte oppgaver for å håndtere alvorlige
hendelser av betydning for internasjonal folkehelse.

Varslin srutiner
Varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal
folkehelse vil indirekte kunne få betydning også for norsk næringsliv. Også i den
sammenheng vil det være av stor betydning at varslingsveien både til og fra Norges
nasjonale IHR-kontaktpunkt blir mest mulig effektiv og uten unødvendig forsinkelser
og forstyrrelser. NHO er derfor tilfreds med presiseringen under merknadene til § 7:
Her understrekes at det er viktig at kommunikasjonen mellom Verdens
helseorganisasjon og andre internasjonale aktører som EU-kommisjonen og EUs
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smittevernsenter skjer gjennom en kanal, som i hovedsak bør være det nasjonale
IHR-kontaktpunktet.

Konklusjon
Departementet har foreslått en forholdsvis enkel informasjonsvei. NHO vil slutte opp
om et slikt system med færrest mulige aktører og minst mulig byråkrati. Dette vil
etter vår oppfatning kunne bidra til effektiv varsling og koordinering av berørte
instanser og parter, slik at de menneskelige, medisinske og økonomiske
skadevirkningene ikke blir mer omfattende enn nødvendig.

Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Område arbeidslivspolitikk


