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HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM VARSLING AV OG TILTAK VED
ALVORLIGE HENDELSER AV BETYDNING FOR INTERNASJONAL FOLKEHELSE

Saksfremstillin :

Oslo kommune har mottat i brev av 02.02.2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet"Høring av
utkast til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal
folkehelse". Høringsfristen er 02.05.2007.

Utkastet til forskriften har formål om å forebygge, beskytte mot og kontrollere hendelser som kan
utgjøre en trussel mot internasjonal folkehelse, herunder smittsomme sykdommer, samt sikre en
helsemessig oppfølging ved slike hendelser. Pandemisk influensa kan være et eksempel på en slik
hendelse. Det er videre et formål at landenes oppfølging gjøres på måter som unngår unødvendig
forstyrrelse av internasjonal trafikk og handel.

Forskriften gjelder oppdagelse, vurdering og varsling av alvorlige hendelser som kan ha betydning
for internasjonal folkehelse og relevante tiltak rettet mot personer, gods, transportmidler mv. som
befinner seg i Norge eller på innreise til eller utreise fra Norge.

Helsereglementet IHR (2005) pålegger nasjonene å ha ett nasjonalt IHR-kontaktpunkt.Utkastet til
forskrift foreslår Nasjonalt folkehelseinstitutt som det nasjonale IHR-kontaktpunkt i Norge. Dette
kontaktpunktet skal være tilgjengelig på 24-timers basis for kommunikasjon med Verdens
helseorganisasjon for vurdering av hendelser i Norge og varsling til organisasjonen, samt følge
opp eventuelle henvendelser fra Verdens helseorganisasjon om mistanke om alvorlig hendelse i
andre land. Kontaktpunktet skal informere Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og
helsedirektoratet og andre relevante myndigheter om slik varsling.

Utkast til forskrift baserer seg på eksisterende myndighetsstrukturer i smitteverloven,og
smittevemloven er derfor det viktigste lovgrunnlaget. Sosial- og helsedirektoratet foreslås en
sentral rolle som utøvende organ, og skal utpeke hvilke lufthavner, havner og
grensepasseringssteder som skal ivareta særskilte oppgaver for å håndtere en alvorlig hendelse av
betydning for internasjonal folkehelse.
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Utkast til forskrift regulerer tiltak overfor personer, transportmidler, bagasje, gods mv., samt
omtaler forhold omkring varige tiltak for å forebygge og begrense skadevirkninger av en alvorlig
hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

Oslo kommune har ansvar for helsetjenestens smittevernarbeid knyttet til aktiviteten ved Oslo
Havn. Endringer i regelverket vil således kunne ha konsekvenser for kommunens tjenester. I
forbindelse med utarbeidelsen av høringssvar har Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester
bedt Oslo kommunes smittevernoverlege ved Helse- og velferdsetaten om en uttalelse.

Vedtakskompetanse:
Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne, jf sak 218 av
30.05.2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelse dersom saken ikke er av
prinsipiell betydning, jf sak 1360 av 03.07.2001. Byråden har delegert til kommunaldirektøren å
avgi høringsuttalelse på samme vilkår, jf sak 17/2003.

Vedtak:
Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til_ "Høring av utkast til forskrift  om varsling av og
tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse ":

Oslo kommune er positiv til at de fire karanteneforskriftene fra 1950-årene erstattes av en
tidsriktig forskrift som også harmonerer med det internasjonale helsereglementet. De gamle
forskriftene har i liten grad reflektert eller regulert tiltak mot dagens reelle internasjonale
helsetrusler, men forskriftene har likevel vært hensiktsmessige hva gjelder de rutinemessige
oppdrag knyttet til skipsanløp ved Oslo havn.

Oslo kommune har det helsemessige forvaltningsansvaret for Oslo havn. Smittevernarbeid knyttet
til dette ansvaret dreier seg om oppfølging av varsling/melding om smitte om bord på skip og om
utstedelse av rottesertifikater. Terskelen fra kaptein/tollmyndighet for varsling til
smittevemoverlegen har vært lav og sikret en forsvarlig oppfølging.

Oslo kommune finner det naturlig at Nasjonalt folkehelseinstitutt er det nasjonale IHR-
knutepunktet. Det er også riktig å presisere at kommunelegen og annet helsepersonell skal ha lav
terskel for å varsle potensiell internasjonal helsetrussel til Nasjonalt folkehelseinstitutt, som må
være den rette instans til å ta denne vurdering.

Selv om det ikke kommer helt klart frem i forslaget til forskrift, antas det at skipsførere fortsatt
skal ha det samme ansvaret for å fylle ut "Erklæring om helseforholdene om bord på skip" og
likeledes at de til enhver tid skal ha en gjeldende hygieneerklæring (erstatter rottesertifikat) . Det
kan være hensiktsmessig at dette ansvaret tydeliggjøres i forskriften, selv om det sannsynligvis er
beskrevet i annet regelverk/internasjonale avtaler.

Oslo kommune er enig i at "Erklæring om helseforholdene om bord på skip" ikke rutinemessig
oversendes til kommunelegen.  Det er imidlertid viktig at forskriften sikrer at det er lav terskel for
skipsfører/tolltjenestemann å ta kontakt med kommunelegen ved mistanke om alvorlig smittsom
sykdom.  Det anbefales derfor at § 11 Varslingsplikt for fører av skip, luftfartøy og andre
transportmidler formuleres slik at det kommer klart frem at kommunelegen må kontaktes ved den
minste mistanke om smitte av alvorlig karakter. Kommunelegen kan da vurdere situasjonen og
eventuelt videreformidle mistanken til Nasjonalt folkehelseinstitutt.  Dette vil også gi
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kommunelegen anledning til å gi fornuftige smittevernråd, selv om tilstanden ikke nødvendigvis
defineres som en trussel mot internasjonal helse.

Byrådsavdeling for'elferd og sosiale tjeneste

B j ørg̀}Nlånum-Andersson
kommunaldirektør

Trykte vedlegg: Høringsbrev av 02.02.2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Utrykte vedlegg: Utkast til forskrift om varsling
Utkast til merknader til forskrift om varsling


