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Rikshospitalet

Høringsnotat til utkast til forskrift til varsling av tiltak ved alvorlige hendelser av
betydning for internasjonal folkehelse

Det vises til brev av 01.02.2007 fra Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement
(ref.200700299/-HEJ).

Innledning
Verken utkastet til forskrift eller til merknader omtaler spesialisthelsetjenesten eller
helseforetakene. Våre kommentarer er derfor basert på de plikter og oppgaver som er tillagt
helsepersonell i sin alminnelighet, samt våre erfaringer med smittevernloven, samt forskrift
om melding og varsling av smittsomme sykdommer samt og øvrige forskrifter.

Til kapittel 2. Varsling og oppfølgning med tilhørende merknader
Forskriftens §5 beskriver at helsepersonell skal varsle kommunelegen, alternativt nasjonalt
folkehelseinstitutt direkte dersom det ikke er mulig å få varslet kommunelegen. Når det
derimot gjelder tjenestemenn ved politiet osv (avsnitt 2) skal disse varsle både Nasjonalt
folkehelseinstitutt og kommunelegen. Vi finner det uhensiktsmessig at melderutinene skal
være forskjellige avhengig av hvilken instans som melder.

Til §11. Det er angitt ulike melderutiner for førere av skip eller luftfartøy (via
kontrollsentralen eller kystvakten til kommunelegen) og for andre transportører (til politi og
brannvesen), noe vi finner uhensiktsmessig.

Til kapittel 3.
I henhold til kapittel 3 er det Sosial og helsedirektoratet, respektive kommunene som har
ansvar for å iverksette tiltak overfor personer, bagasje, last, containere, transportmidler,
varer, postpakker og humant biologisk materiale. I henhold til kapittel 2 er det imidlertid
Nasjonalt folkehelseinstitutt som er et nasjonalt IHR kontaktpunkt og som skal motta
meldinger. Vi mener denne ansvarsdelingen er uhensiktsmessig og en mulig kilde til
uklarheter. I andre smittevernsaker har vi erfaring for at aktører i helsetj enesten har
vanskelig for å skille mellom de oppgaver som skal ivaretaes av Nasjonalt
folkehelseinstitutt og de oppgaver som skal ivaretaes av Sosial- og helsedirektoratet. Vi
mener derfor det er ønskelig at en og samme instans både har ansvaret for varsling og
oppfølging og iverksettelse av tiltak for å begrense skadevirkninger.
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Til kapittel 4
§21 med merknad beskriver bruk av sertifikat for hygienekontroll på skip/sertifikat for
dispensasjon fra hygienekontroll på skip. Det finnes ingen nærmere beskrivelse av hva et
slikt sertifikat skal inneholde eller hvilke premisser som må tilfredstilles for å utstede et
slikt sertifikat. Vi finner dette uhensiktsmessig.

Med vennlig hilsen

Eginga
Avd. sj ef
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