
Smittevernplan Eidskog kommune 2020 

1. Organisering av smittevernarbeidet i Eidskog 
kommune 

 

1.1. Kommuneoverlege/smittevernlege 

Jf. Smittevernloven § 7-2 er kommuneoverlegen utpekt som hovedansvarlig for 
smittevern, og en annen av kommuneoverlegene er medhjelper og stedfortreder for 
denne. I Eidskog kommune har man ingen assisterende kommunelege.  
 

1.2. Infeksjonskontrollprogram 

Eidskog kommune har avtale med Akershus Universitetssykehus HF om at 
sykehuset sørger for oppdatert program for infeksjonskontroll i kommunen.  
 

1.3. Lokale prosedyrer 

Ansvar for prosedyrer som omhandler smittevern i kommunens tjenester skal ligge 
hos de enkelte tjenestene, eventuelt hos fagsykepleier. Prosedyrer kan sendes til 
kommuneoverlege på høring. Unntak er tuberkulosekontrollprogram og 
smittevernplan, som kommuneoverlegen har ansvar for. 
 
Det er de enkelte virksomhetsledere som har ansvar for å sørge for opplæring i 
aktuelle prosedyrer og planverk ut i organisasjonen. 
 

1.4. Helsestasjon 

Helsestasjonen i Eidskog kommune har helsesykepleiere med hovedansvar 
smittevern, som blant annet jobber med mottak av flyktninger. 
 

1.5. Reisevaksinasjon 

Reisevaksinering og informasjon om vaksinasjon ved utenlandsreiser tilbys ved 
helsestasjonen i Kongsvinger kommune. Fastleger kan også tilby reisevaksinasjon 
og informasjon om vaksinasjon ved utenlandsreiser. 
 

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som ligger til grunn 
for smittevernplanen. Se eget vedlegg. 
 

2. Smittevernplanens oppbygning 
Smittevernplanen består av en samling med linker til sentrale informasjonskilder, 
relevante prosedyrer og planverk. Dette for å sikre at informasjonen man innhenter er 
oppdatert. Det finnes papirutgave ved kommunens legesenter med planverk og et 
utvalg nødvendig informasjon i tilfelle strøm- eller ekommunikasjonsbortfall. Denne vil 
ikke kunne være oppdatert på de enkelte sykdommer til enhver tid, men det er likevel 
et brukbart oppslagsverk hvis man ikke får tilgang til elektronisk informasjon. 



 
Som vedlegg til smittevernplanen finnes følgende: 

● Kontaktliste over viktige samarbeidspartnere lokalt og sentralt (oppdateres 
● årlig) 
● Massevaksinasjonsplan 
● Tuberkulosekontrollprogram 
● Tiltakskort for meningokokksykdom 
● Samarbeidsavtale med Mattilsynet 
● ROS-analyse smittevern 

 

3. Fullmakter i kriseledelse 
 

 

Kommunestyret:  
Ved utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan kommunestyret beslutte å 
nedlegge møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, 
isolering og smittesanering (jf. Smittevernloven kap. 4). 
 
Kommune(over)lege: 
Kan utøve kommunens myndighet dersom dette på grunn av tidsnød er nødvendig 
for at kommunens oppgaver etter kap. 3 i Folkehelseloven skal kunne utføres. 

 
Ved utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom; I hastesaker kan kommunelegen 
utøve den myndighet kommunestyret har etter Smittevernloven kap. 4.  
Etter forskrift fra dept. kan kommunelegen også vedta nødvendige forholdsregler 
som befolkningen må ta hensyn til. Jf. Smittevernloven § § 3-8 bokstav c. 
 

4. Smittevernloven 
 

4.1. Aktuelle paragrafer 

 
Kommuneoverlegen er tillagt oppgaver i henhold til smittevernloven med forskrifter. 
Smittevernarbeidet kan kreve drastiske tiltak som loven gir mulighet til, men dette er 
sjelden nødvendig. Smittevernlegen må da forberede sak til politisk organ eller fatte 
hastevedtak med hjemmel i smittevernloven om nødvendig.  

Myndighetsdeling i kommunen til å fatte vedtak om bruk av særlig virkemidler i 
smittevernarbeidet er: 

Kommunestyret 
§ 4-1 første ledd     vedta div. smitteverntiltak: møteforbud,   
                            stengning av virksomhet, isolering, desinfeksjon m.m. 
§ 4-1 femte ledd     bruke og skade andres eiendom, jfr. 1 ledd 
§ 4-6 første ledd     vedta forholdsregler ved gravferd 
§ 4-9 første ledd     pålegge helsepersonell å ta opplæring 
§ 4-9 andre ledd     pålegge deltakelse i smittevernarbeid 
§ 4-9 fjerde ledd     pålegge leger å delta i forebyggende arbeid, 
                           undersøkelse, behandling etc. 



§ 7-1 femte ledd     bruke og skade andres eiendom i sammenheng   
                            med tiltak etter § 3-1 og 3-8 (undersøkelse/vaksinering) 

Smittevernlegen/kommunelege: 
§ 2-2 sjuende ledd kreve taushetsbelagte opplysninger 
§ 3-8 tredje ledd     treffe forholdsregler for uvaksinerte 
§ 4-1 femte ledd     handle på kommunestyrets vegne i hastesaker   
                            om div. smitteverntiltak etter § 4 (i forhold til   
                            næringsmiddelvirksomhet kan hastevedtak på      
                            samme måte iverksettes av Næringsmiddeltilsynet) 
§ 4-2 andre ledd     Nedlegge arbeidsforbud 
§ 4-5 første ledd     Vedta obduksjon av avdød smittet person 
§ 5-8 første ledd     Treffe hastevedtak om tvangsundersøkelse (i   
                            særlige tilfeller der det kan bli aktuelt med tvangstiltak   
                            må smittevernlegen kontakte fylkesmannens helseavdeling 
og fylkets  
                            smittevernlege) 

 

4.2. Smittevernloven om ansvar: 

 
§ 7-1.Kommunen 

Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med 

hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, 

behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon. 

Kommunen skal også utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her eller 

bestemmelser i medhold av loven, herunder skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de 

smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen, drive opplysning om smittsomme 

sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges, sørge for at individuelt 

forebyggende tiltak blir satt i verk, sørge for at andre tiltak etter loven her, folkehelseloven eller 

helse- og omsorgstjenesteloven blir satt i verk. 

Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal 

utgjøre et eget område i planen for kommunens helse- og omsorgstjeneste. Helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen skal samarbeide med myndigheter som har oppgaver av betydning 

for tiltakene. 

Kommunen skal føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt og at vedtak i medhold 

av loven blir gjennomført. 

Ved iverksetting av tiltak etter §§ 3-1 og 3-8 kan kommunen mot vederlag bruke og om 

nødvendig skade andres eiendom. 

Kommunens myndighet etter denne lov kan delegeres etter reglene i kommuneloven eller til et 

interkommunalt organ. 

§ 7-2.Kommunelegen 

Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her. I kommuner 

med flere kommuneleger skal kommunestyret utpeke en av dem til å utføre disse oppgavene. Det 

bør også utpekes en stedfortreder for denne. I store bykommuner med bydelsforvaltning skal 

kommunestyret utpeke en lege til å utføre de av kommunelegenes oppgaver som angår hele 

kommunen eller store områder. 

Kommunelegen skal 



a) 
utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme 

sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, og organisere og lede dette arbeidet, 

 

b) ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen, 

 

c) utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen, 

 

d) 

 

bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern 

mot smittsomme sykdommer, 

 

e) 
 

gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer, 

 

f

) 

 

utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av loven, og 

medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir 

overført. 

Departementet kan i forskrift bestemme at kommunelegen også skal ha andre oppgaver, og 

herunder angi det nærmere innholdet i de enkelte oppgaver. 

Når kommunen har lagt smittevernoppgavene til et interkommunalt organ, jf. § 7-1 sjette ledd, 

kan kommunestyret delegere kommunelegens myndighet etter denne lov til en eller flere leger 

ansatt i dette organet. 


