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Høring - tiltak mot spredning av Legionella

Det vises til brev av 20.2. 2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Dato: 21.5.2007

Legeforeningen vil i hovedsak støtter forslagene til tiltak, men vi har noen kommentarer til enkelte
forslag.

Tilsyn og inspeksjon
Departementet ber spesielt om at høringsinstansene vurderer problemstillinger rundt ansvars- og
oppgavefordeling mellom kommunene og de akkrediterte inspeksjonsorganene i punkt 4.3 i
høringsdokumentet. Det bes om synspunkter på om det bør innføres inspeksjonssertifikat eller
inspeksjonsrapport.

Legeforeningen støtter forslaget om å innføre et krav om tredjepartsvurdering fra akkrediterte
inspeksjonsorganer for installasjoner med meldeplikt.  Ved å innføre et slikt krav løser man etter vårt
syn på en tjenlig måte problemet at mange kommuner har liten kapasitettil å gjennomføre inspeksjon
og kontroll,  og dessuten har begrenset tilgang til nødvendig kompetanse innen miljørettet helsevern.
Tilsyns-  og oppfølgingsansvaret som påhviler kommunen kan ivaretas på en betydelig sikrere måte
ved en ordning med akkreditert inspeksjonsorgan, som nødvendigvis vil måtte besitte den nødvendige
spesialkompetanse innen dette fagområdet.

Forslaget om akkreditert tredjepartsvurdering gjør det akseptabelt at tilsynsansvaret fortsatt skal ligge
på kommunen. Alternativet til en slik ordning ville etter vår mening være å sentralisere
tilsynsansvaret til en statlig faginstans

Meldeplikt og godkjenning
Når det gjelder luftskrubbere og kjøletårn er Legeforeningen er enig i at det er rimelig å rette krav om
meldeplikt og godkjenning kun til eier av virksomheten, ettersom disse anleggene i hovedsak bygges
og etableres spesielt for den enkelte virksomhet. Det er derfor lite relevant å kreve typegodkjenning
fra leverandør.

Imidlertid mener vi på at det er nødvendig med typegodkjenning av boblebad, som i hovedsak
masseproduserte. Hvordan boblebadet er konstruert vil være av stor betydning for hvor lett eller
vanskelig det er å lage gode rutiner for vedlikehold. Mange virksomheter som ønsker å etablere
offentlig tilgjengelige boblebad er små, og kan forventes ha begrenset kompetanse på dette området,
slik som utleiehytter, campingplasser og lignende.

Legeforeningen vil derfor anbefale at departementet vurderer å innføre et krav om typegodkjenning
av masseproduserte boblebad rettet mot produsenter, importører og forhandlere av slike anlegg.
Kravet om meldeplikt og godkjenning bør imidlertid også rettes mot eier av virksomheten.

Veileder
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Legeforeningen støtter i hovedsak forslagene om generelle krav til forebygging av
Legionellaspredning fra slike anlegg. Det vises til at Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeider en ny
veileder til bruk for kommunens miljørettete helsevern og smittevern,
Legeforeningen understreker imidlertid at dette stiller store krav til et godt samarbeid mellom statlige
fagorganer og de aktuelle bransjeorganisasjoner for å sørge for at denne informasjonen er god,
relevant og lett tilgjengelig.

En utfordring for kommunens miljørettede helsevern blir det å finne gode løsninger for rådgivning og
oppfølging av det store antall anlegg der driftsansvarlige kan ha behov for veiledning

Forskrift  og krav til internkontroll
I punkt 4.4 diskuteres samordning av krav til internkontroll.  De fleste virksomheter som omfattes av
forskrift om miljørettet helsevern er fra før pålagt internkontroll etter intemkontrollforskriften. HOD
vurderer det som hensiktsmessig at krav i kommunehelsetjenestelovens kapittel 4a tas inn i
opplistingen i internkontrollforskriften § 2.

Det kan innvendes mot en slik samordning at det vil kunne svekke dagens forskrift som verktøy i
HMS-arbeidet, bl.a. fordi kommunene har rollen som tilsynsmyndigheter, som ogsåskal ha tilsyn
med kommunene.
Internkontrollforskriften er uten tvil et nyttig verktøy i HMS-arbeidet. Forebygging av
Legionellasmitte vil også være viktig med tanke på arbeidstakere, ikke kun med tanke på spredning til
omgivelsene. Fra dette ståstedet er det ikke unaturlig at forskrift om miljørettet helsevern kapittel 4 a
tas inn i internkontrollforskriften..

Legeforeningen vil anbefale at regelverkene integreres. Det vil forenkle et til dels uoversiktlig
regelverk. Det er ikke uvanlig at virksomheter som har en plikt til å etablere internkontrollsystemer
ikke har tilstrekkelig kjennskap til dette regelverket. Ved å samle bestemmelsene i en forskrift kan
dette problemet etter vårt syn reduseres.

Vi er kjent med at Arbeids- og integreringsdepartementet har reist innvendinger mot forslaget, bl.a.
fordi det kan bli vanskelig å integrere et stort antall kommuner i det eksisterende samarbeid mellom
de ulike tilsynsorganer som har tilsynsansvar etter HMS-forskriften. Legeforeningen ser at dette kan
bli en utfordring, men ulempene med å finne en løsning på dette vil etter vår mening oppveies av
fordelene en slik samordning vil gi for virksomhetene som skal rette seg etter forskriften

Annet
Når det gjelder forslaget i punkt 4.1 om at alle legionellaisolater som isoleres fra anlegg bør stilles til
rådighet for helsevesenet så anbefaler vi at alle isolater skal sendes til det nasjonale
referanselaboratoriet. Det vil være nyttig i oppbyggingen av stammebank og kartlegging av den
forekommende legionellastammer.

Den norske legeforenings sentralstyre
ettmakt

// 1 1 SÅ
Ter Vigen  Bjarhe Riis Strøm
generalsekretær fagdirektør

saksbehandler
Audun Fredriksen
tlf. 23 10 91 11
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