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FORMÅL: Å beskytte befolkningen mot smittsomme sykdommer.

BAKGRUNN
1. Lovgrunnlag:
• Lov om vern mot smittsomme sykdommer med forskrifter.
• Lov om helse- og omsorgtjenester med forskrifter.
• Lov om matproduksjon og mattrygghet med forskrifter.
• Lov om helsemessig og sosial beredskap med forskrifter.
• Lov om helsepersonell med forskrifter.
• Folkehelseloven med forskrifter
2. Ansvarlig: Kommuneoverlegen.

3. Faglig basis: Tjenesten skal utøves etter allment aksepterte medisinskfaglige

normer.
Tjenesten skal følge råd og publikasjoner som gis fra Folkehelseinstituttet og andre statlige
organ.
•
•

www.helsedirektoratet.no
www.fhi.no, her spesielt Smittevernveilederen:
www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen.

4. Henvisning til andre planer:
• Plan overordnet krisehåndtering i Frogn kommune
• Infeksjonskontrollprogram for Frogn kommune
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1. STEDFORTREDERFUNKSJON
STEDFORTREDERFUNKJSON INNEN SMITTEVERN I FROGN KOMMUNE
Smittevernlegefunksjonen i Frogn Kommune skal ivareta aktuelle kommuneoverlegeoppgaver innen smittevern beskrevet blant annet i denne planen og i smittevernloven.
Funksjonen benevnes videre som «smittevernlegen», og ivaretas i det daglige av
kommuneoverlegen.
Stedfortredere for smittevernlegen:
•
•
•

•

Om kommuneoverlegen ikke er tilgjengelig skal de de som er listet opp i det følgende, først
benyttes som stedfortredere.
Kommuneoverlege/Smittevernlege har ikke vaktordning, men kan kontaktes utenom vanlig
arbeidstid og vil stille opp dersom den har tid/anledning.
Dersom det er helt umulig utenom vanlig arbeidstid å mobilisere en av legene som er tillagt
ansvaret for smittevernet, og det ikke kan vente, skal vakthavende lege ved Follo legevakt
utføre oppgaver i medhold av smittevernloven.
Adresseliste over smittevernlege og stedfortredere skal til enhver tid være oppdatert.

Adresseliste over smittevernlege og stedfortreder i Frogn kommune:
(Listen er satt opp i prioritert rekkefølge. Start med øverste navn, og gå videre nedover)
Pr
1

Funksjon/Navn
Kommuneoverlege
Merete N. Hvistendahl
Helsestasjonslege
Solveig Haraldsen
Sykehjemslege
Vakthavende
legevaktslege

2
3
4

Arbeidsadresse
Rådhuset, Rådhusgata 6
1440 Drøbak
Helsestasjon for barn og
ungdom, Bølgen

Tlf Arbeid
64 90 60 66

Follo Legevakt
Vardåsveien 3, 1400 Ski

64 87 19 30

Ekstern rådgivning:




FHI, tlf: 21 07 70 00 (Kontortid)
Smittevernvakta ved FHI, tlf: 21 07 63 48
Avdeling smittevern ved Ahus: 67 96 81 53

64 90 60 00/
922 70 219

Tlf Mobil
952 88 013

Vedlegg: 2

2. SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE
HENSIKT:
Sikre rask og effektiv informasjon til omgivelsene når det oppstår tilfeller av
meningokokksykdom i Frogn Kommune. Ivareta nærkontakter og nærmiljø i henhold til
gjeldende anbefalinger fra FHI.
ANSVAR: Smittevernlegen, i det daglige ivaretatt av kommuneoverlegen, samt evt. helsestasjonen
og skolehelsetjenesten.
DEFINISJONER:
Meningitt og meningokokksykdom: Meningitt og/eller sepsis som antas eller er sikkert påvist
forårsaket av meningokokker.
FREMGANGSMÅTE:
1. Sykehuset varsler smittevernlegen pr. telefon så raskt som mulig ved mistenkt/sikkert
tilfelle av meningokokksykdom. Dersom den syke er skoleelev eller barnehagebarn, må
smittevernet sørge for at foreldre er informert om at man går ut med generell informasjon
om tilfellet til klassekamerater etc.
2. Smittevernlegen starter smittesporing
3. Smittevernlegen sjekker at familie og de aller nærmeste har fått informasjon, medisin og
evt. vaksinasjon (ved meningokokk A eller C). De som ikke har fått dette på sykehuset, får
tilbud om oppfølging. Vaksine kan rekvireres fra Folkehelsa gratis på navn, på blå resept,
merket § 4. Se Bestilling av vaksiner
4. Smittevernlegen informerer rektor eller barnehagestyrer, samt helsestasjon/
skolehelsetjeneste pr. telefon så raskt som mulig om hvem som er syk, tilstanden etc.
Råd som skal gis til øvrige barn/ungdommer:
•

Det er ikke nødvendig å kutte ut skolegymnastikk, men fysiske påkjenninger
utenom det vanlige bør unngås (fjellturer eller lignende).
• Det er ikke nødvendig å fraråde vanlig undervisning, møter eller lignende.
• Det er ikke nødvendig å stenge skoler, barnehager eller lignende.
• Det er ikke aktuelt med antibiotikabehandling av alle klassekamerater eller alle
andre barn i barnehageavdelingen.
5. Skole eller barnehage får tilbud om å få oversendt standard informasjonsskriv til
foreldrene. Se vedlegg 2B. Dette kan kopieres opp og deles ut til foreldrene i aktuell
klasse/barnehageavdeling, eventuelt andre som er interessert.
6. Innholdet i informasjonsskrivet skal holdes oppdatert av smittevernlegen, som vedlegg til
denne prosedyren. Oppdatert prosedyre med vedlegg skal distribueres til helsestasjon.
REFERANSER:
Smittevernveilederen (Folkehelseinstituttet)
VEDLEGG:
A. Liste over vaksinerte.
B. Informasjonsskriv til foreldre i skole/barnehage.

Vedlegg: 2A

Liste over nærkontakter til meningokokk pasient som er vaksinert.
Navn

Født

Adresse

Type nærkontakt

Vaks. dato

Sign.

Vedlegg: 2B
Frogn Kommune
Kommuneoverlegen

Informasjonsskriv til Foreldrene/Foresatte ved ___________________

INFORMASJON OM SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE.
Ett barn ved ……............................. er innlagt på sykehus. Det er påvist meningokokksykdom,
såkalt smittsom hjernehinnebetennelse. Det er svært liten sannsynlighet for at det vil oppstå
flere tilfeller, men vi anbefaler ekstra vaktsomhet i de nærmeste par uker.
Helsemyndighetene har gitt følgende retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss:
1. Familiemedlemmer og svært nære kontakter av den syke skal vurderes med tanke på
vaksine, eller eventuelt antibiotikabehandling. Vanligvis er dette ikke aktuelt for andre barn
på skolen/barnehagen. Smittevernlegen vil gi råd om hvem som eventuelt kommer inn i
denne gruppen.
2. Det er ikke noen grunn til å stoppe gymnastikk eller fysisk aktivitet, men særlig slitsomme
turer eller anstrengelser bør avlyses.
3. Det er ingen grunn til å avlyse møter, forsamlinger eller lignende.
4. Foreldre anbefales å holde et ekstra godt øye med barn som blir syke i de nærmeste uker.
Symptomer som man skal se etter:
- Høy feber, der barnet virker dårligere enn det vanligvis er når det har feber.
- Stiv nakke (klarer ikke å legge haken på brystet på kommando).
- Nyoppstått utslett på huden hvor som helst på kroppen, som ikke går vekk når man
presser et glass ned mot det.
Barn med feber bør også sjekkes en gang i løpet av natten.
Kontakt lege eller legevakt hvis du er i tvil om ditt barn oppfyller punktene ovenfor.

Med hilsen
Merete Nordaas Hvistendahl
Kommuneoverlege

(Infoskriv sist oppdatert 24.02.2020)

Rektor/Styrer

Vedlegg: 3

3. TUBERKULOSEKONTROLLPROGRAM
FORMÅL:
Sikre at Frogn kommune har rutiner og beredskap for å kontrollere og forebygge spredning av
tuberkulose i befolkningen i tråd med kravene i forskrift om tuberkulosekontroll og gjeldende
tuberkuloseveileder fra folkehelseinstituttet.
FREMGANGSMÅTE:
Arbeidet med forebyggelse, smitteoppsporing og behandling av tuberkulose i Frogn
Kommune skal følge retningslinjene i veilederen fra Norsk folkehelseinstitutt.
Alle aktuelle lokale prosedyrer som finnes nødvendige i tillegg til veilederen er lagt som
vedlegg til denne hoved prosedyren.
All tuberkuloseoppsporing og kontroll følger oppdatert flytskjema i tuberkuloseveileder fra
folkehelseinstituttet.
Kommuneoverlegen har overordnet smittevernansvar. Det vil si, funksjonen som «smittevernlege»
ivaretas i det daglige av kommuneoverlegen. Se evt. vedlegg 1, stedfortrederfunksjon.

REFERANSER:
• Forskrift om tuberkulosekontroll
• Tuberkuloseveileder
VEDLEGG:
A. Oversikt over ansvaret for tuberkulosearbeidet i kommunen
B. Tuberkulosekontroll av ansatte i Frogn kommune
C. Logistikk i forbindelse med tuberkulosetesting ved smittevernansvarlig
helsesykepleier

Vedlegg: 3A

Oversikt over ansvaret for tuberkulosearbeidet i kommunen
Arbeidsoppgaver

Ansvarlig

Telefon

Samarbeidspartner(e)

Hovedansvar for
kommunalt
tuberkulosearbeid
Info til publikum, skoler og
arbeidsplasser.
Faglig oppdatering av
personell i kommunens
helse/omsorgstjenester
Undersøkelse og
behandling av smittet
person
Direkte observert terapi

Kommuneoverlegen
(Smittevernlegen)

64906066
95288013

Kommuneoverlegen
(Smittevernlegen)
Virksomhetsledere

64906066

De praktiske arbeidsoppgavene er
delegert til ulike deler av
kommunens helsetjeneste
Øvrig kommunal helsetjeneste,
Smittevernansvarlig helsesykepleier
Smittevernlegen
Smittevernansvarlig helsesykepleier

Holde oversikt over
smittede personer og deres
behandling
Føring av IGRA, tuberkulinog lungerøntgenresultater
og oppfølging av pos. funn,
flyktninger og asylsøkere

Kommuneoverlegen
(Smittevernlegen)

64906066

Smittevernansvarlig helsesykepleier

Smittevernansvarlig
helsesykepleier

47707985

Rtg avd A-hus
Lungepoliklinikken ved AHUS

Oversendelse av
resultater til ny
bostedskommune

Smittevernansvarlig
helsesykepleier

47707985

Smitteoppsporing rundt
tuberkulosetilfeller.

Kommuneoverlegen
(Smittevernlegen)

64906066

Smittevernansvarlig helsesykepleier,
FHI, Lungepolklinikken ved AHUS

Kontroll av flyktninger/
asylsøkere/ andre
utlendinger

Smittevernansvarlig
helsesykepleier

47707985

Rtg avd. og Lungepolklinikken AHUS,
Politiets utlendingsenhet

Kontroll av kommunens
ansatte i helse/omsorgstj
Kontroll av lærere og
personell i barneomsorg

Hver enhet helse- og
omsorg
Skole/Barnehage,
barnevern

Smittevernlegen

Kontroll av praktikanter,
elever og studenter
Kontroll av nyansatte
Kontroll av militært
personell

Lærestedet

Smittevernlegen

Virksomhetsleder
Forsvaret

Smittevernlegen

AHUS evt. Fastlege

Smittevernlegen,
Smittevernansvarlig helsesykepleier,
Fastleger, Omsorgstjenesten
Smittevernlege, AHUS, fastlege,
Smittevernansvarlig helsesykepleier

Søknadskontoret/
omsorgstjenesten

Smittevernlegen

Vedlegg: 3B

Tuberkulosekontroll av ansatte i kommunen med skjema
HENSIKT:
Å forhindre at barn og ungdom, samt pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene blir
smittet med tuberkulose av ansatte.
ANSVAR:
Den enkelte arbeidsplass der personalet har kontakt med barn, eller innenfor helse- og
omsorgstjenester, har ansvar for å kontrollere at ansatte som fyller kriteriene nedenfor,
kommer til undersøkelse.
DEFINISJONER:
BCG-vaksinert: Synlig arr etter vaksine, eller dokumentasjon som vaksinasjonskort.
Diagnostisk test: IGRA eller annen godkjent prøve for påvisning av tuberkuløs smitte.
Land med høy forekomst av tuberkulose: se FHI sin oversikt
FREMGANGSMÅTE:
For alle som arbeider i skoler, barnehager og transport av barn, samt i helse- og omsorgstjeneste i
og utenfor institusjon gjelder:

1. Nyansatte: Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land
med høy forekomst av tuberkulose, og som skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det
er arbeidsgivers plikt å tilse at undersøkelsen er utført før tiltredelse. Dette gjelder også
studenter og hospitanter. Dersom de fra tidligere kan dokumentere negativ diagnostisk test etter
slikt opphold, kan kravet til undersøkelse fravikes. De som har positiv prøve, skal henvises til
lungepoliklinikken for videre undersøkelse.
2. Arbeidstakere som alt er i stillingen: Før gjeninntredelse skal disse skal testes med diagnostisk
test etter alle opphold som har vart mer enn 3 måneder i land med høy forekomst av
tuberkulose. De som har positiv prøve, skal henvises til Lungepoliklinikken for videre
undersøkelse.
3. Arbeidstakere der det er konkret mistanke om smitte: Dersom arbeidstakere har arbeidet i
direkte kontakt med tuberkulosesmittede eller der det av andre grunner er mistanke om økt
smitterisiko, skal de testes før gjeninntredelse i arbeid, selv om oppholdet har vart mindre enn 3
måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kontakt eventuelt smittevernlegen for en
vurdering.
4. Studenter: Studenter og elever som har arbeidspraksis eller hospiterer i kommunens helse- og
omsorgstjenester, eller innen oppvekst, f. eks. på skoler og i barnehager, kartlegges på samme
måte som øvrige ansatte.
NB! Gjelder også vikarer, sommerhjelp mv.
Skjema for egenerklæring finner du i kommunens infeksjonskontrollprogram samt som
selvstendig rutine i compilo: egenerklæring-tuberkulose

Vedlegg: 3C

Logistikk i forbindelse med tuberkulosetesting ved Smittevernansvarlig helsesykepleier
HENSIKT:
Sikre at tuberkuloseundersøkelsene gjennomføres på en mest mulig effektiv og sikker måte, og at
resultatene følges opp videre.
ANSVAR:
Smittevernlegen, ivaretas i det daglige av kommuneoverlegen
DEFINISJONER:
Gjelder de personer som Smittevernansvarlig helsesykepleier har ansvar for å undersøke.
-

Utlendinger som skal oppholde seg mer enn 3 måneder i landet
Asylsøkere og flyktninger
Familiegjenforeninger,
Personer som har behov for tuberkulosekontroll.

FREMGANGSMÅTE:
1. Diagnostisk test for tuberkulose rekvireres av Smittevernansvarlig helsesykepleier
2. De personer som skal ta lungerøntgen som ledd i undersøkelsen henvises til dette.
3. Radiolog skal snarest mulig granske røntgenbildene. Beskjed om positive funn sendes snarest
til smittevernansvarlig helsesykepleier. Negative funn rapporteres ikke.
4. Smittevernansvarlig helsesykepleier mottar svar på diagnostisk test og evt. lungerøntgen.
5. Smittevernansvarlig helsesykepleier er ansvarlig for henvisning til lungepoliklinikken av
personer med svar på diagnostisk test eller røntgen som krever oppfølging
6. Alle resultater føres på liste (skjema til protokoll for tuberkuloseovervåkning, se vedlegg 3D)
Ved flytting til andre kommuner skal det gå melding til kommuneoverlege eller annen
offentlig myndighet om det videre kontrollopplegget rundt hver enkelt pasient.

Vedlegg 4

4. INFORMASJON FRA SMITTEVERNLEGEN
HENSIKT:

Å sikre at skriftlig informasjon omkring smittevern holder faglig standard, er
oppdatert, og blir distribuert til dem det måtte angå.

ANSVAR:

Smittevernlegen. Ivaretas i det daglige av kommuneoverlegen.

FREMGANGSMÅTE:
1. Når smittevernlegen får henvendelser eller på egen hånd finner det nødvendig,
utarbeides skriftlig informasjon omkring aktuelle smittevernproblemer. Smittevernlegen
står ansvarlig for innholdet i informasjonen.
2. Smittevernlegen skal etter egen vurdering rådføre seg med infeksjonsmedisiner,
mikrobiolog eller Folkehelseinstituttet ved utarbeidelsen av slik informasjon.
3. Informasjonen lagres etter hvert som den blir produsert som vedlegg til denne
prosedyren.
4. Minst en gang pr år, eller når det ellers er påkrevd, skal informasjonsdokumentene
gjennomgås og eventuelt revideres.
REFERANSER:
Smittevernveilederen: www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen

VEDLEGG:
A. Infeksjoner blant barn i barnehage
B. «Mark i Magen»
C. Fotvorter og fotsopp
D. Hodelus i barnehage og skole
E. Brennkopper hos barn i barnehage og skole
F. Vannkopper i skole og barnehage
G. Kikhoste
H. Barn under 4 år og reiser til tropiske/subtropiske strøk

Vedlegg: 4A

Infeksjoner blant barn i barnehage
Barn i barnehager er hyppig utsatt for smittsomme sykdommer. Mange personer er samlet
på et lite areal, og barn kan i liten grad beskytte seg mot infeksjoner.
Generelle råd:
•
•
•

Omhyggelig håndhygiene for voksne og barn. Papirhåndkle og såpedispenser bør
benyttes
Sikre best mulig inneklima for barna
Pass på at barna er godt kledd og at de holder seg tørre og varme på beina

Når skal barna holdes borte fra barnehagen ved infeksjoner?
Det hadde vært ønskelig med faste, enkle regler som var absolutte og som passet for alle.
Dette lar seg ikke gjøre. Hver enkelt situasjon må vurderes av barnets foreldre og
barnehagepersonale, og det må utvises skjønn. Nedenfor er argumenter og momenter som
ofte tas med i vurderingen, og den medisinske vekt som disse bør tillegges.
1. Hensynet til de andre: For å hindre smittespredning i barnehagen.
Alle infeksjonssykdommer har en inkubasjonstid, dvs tiden som går fra en er smittet til
sykdommen bryter ut. I denne tiden er en som oftest temmelig frisk, men minst like
smittefarlig som etter at sykdommen har brutt ut. Ettersom barnet vanligvis har vært
smittespreder i flere dager før en kan påvise sykdom, har det svært lite for seg å holde barn
hjemme dersom dette er den eneste grunnen. Smittespredning kan stort sett kun begrenses
gjennom gode hygienerutiner i barnehagen.
2. Hensynet til barnet selv.
Barnets behov er aller viktigst! Et sykt barn som ikke kan delta i de daglige aktiviteter i
barnehagen, vil vanligvis ha det bedre hjemme i ro og fred. Avgjørende her er barnets
allmenntilstand, ikke spesielle konkrete symptomer som grønt snørr, feber, øyebetennelse
el. lign. Er barnet slapt og dårlig, bør det være hjemme. I sjeldne tilfeller av vanskelige
hjemmeforhold vil barnehagepersonalet vurdere det som bedre for barnet å være i
barnehagen selv om det er sykt. Sett fra et smittevernsynspunkt er dette greit, dersom
personalet ellers følger at de kan påta seg merbelastningen.
3. Feber.
Mange infeksjonssykdommer starter med feber. Barnet blir da vanligvis såpass sykt at det
skal sendes hjem. Vanskeligere kan det være å vurdere feber senere i sykdomsforløpet. De
fleste barn er syke mens de har feber, og skal således ikke i barnehagen. I enkelte tilfeller kan
barn ha litt feber, men likevel være i så god form at de klarer dagen i barnehagen. Medisinsk
er dette ikke uforsvarlig, men erfaringen er at de fleste barn som har feber fra morgenen, blir
slappe i løpet av dagen.
4. Antibiotikabehandling.
Et barn som bruker penicillin eller andre antibiotika kan være i utmerket allmenntilstand, og
kan derfor gå i barnehagen som vanlig. Også her er det barnets tilstand som er avgjørende.
Hvis barn skal ha medisin i løpet av barnehagetiden, må personale være villig til å gi medisin.

Vedlegg: 4B

Informasjon om «Mark i magen»
Småbarn får ofte mark i magen, og barnehagene vil støte på problemet. Det er mange myter
og misforståelser omkring dette. Småmark gir ikke sykdom, bare ubehag og kløe i og rundt
endetarmen, særlig om kvelden og natten. Mennesket er eneste vert for småmark.
Det betyr at smitte må gå fra menneske til menneske. Følgende smitteveier er aktuelle:
•
•
•

Man smitter seg selv gjennom fingerkontakt mellom endetarm og munn
Man smittes av andre gjennom fingerkontakt med smittede sengeklær,
håndklær, undertøy fra smittede personer.
Man smittes gjennom luften. Egg kan finnes i støv på soverom, i barnehager osv.
Eggene pustes inn og svelges.

Den gamle myten om at man fikk småmark utendørs ved å være i kontakt med jord, skitten snø osv,
stemmer ikke.
FOREBYGGELSE OG BEHANDLING:
VASK HENDENE!
•

•
•
•
•

Grundig håndvask bryter smittekjeden. Særlig viktig er dette hos småbarn som ofte
putter fingrene i munnen. Pass på at neglene er korte. I barnehager må man bare
benytte engangs papirhåndklær.
La være å bite negler eller suge på fingrene.
Skift undertøy og håndklær ofte.
Godt renhold, skikkelig støvsuging både hjemme og i barnehagene.
Medikamentell behandling: Vanquin (reseptfri) eller Vermox (minstepakninger
reseptfritt, ellers reseptbelagt). Alle familiemedlemmer bør behandles på likt. Hvis
problemer i barnehager er spesielt utbredt eller stadig tilbakevendende, kan det
være aktuelt å behandle hele barnehagen samtidig.

Det er ingen grunn til å holde barn med småmark borte fra barnehagen. Påbegynt behandling
og god hygiene er tilstrekkelig til å hindre videre smittespredning.

Vedlegg: 4C

Informasjon om fotvorter og fotsopp
Fotvorter er en virussykdom som går over av seg selv, selv om det kan ta lang tid.
Fotsopp er en soppsykdom som ikke går over av seg selv. Den er svært vanlig.
Begge sykdommer er lite smittsomme dersom huden på føttene er hel og frisk.
Forebyggelse er enklere og bedre enn behandling. Pass på at huden på føttene er ren, tørr og
uten sår og sprekker. Pass på at fottøyet passer og at små sår og sprekker behandles
effektivt. Tett skotøy (gummistøvler, joggesko etc.) må tas av i timene. Barna bør ha
tøfler/innesko/sandaler stående til innebruk. Pass på å tørke føttene meget godt etter
dusjing/bading, spesielt mellom tærne. Skift sokker ofte.
Badesokker (tette gummisokker) kan brukes for å unngå smitte, men anbefales ikke brukt til
vanlig: De er dyre, og må vaskes etter hver gangs bruk. Huden vil lett bli fuktig og lettere
mottagelig for smitte. Bruk av strandsandaler eller vanlige sokker i dusj/bad beskytter ikke
mot smitte. Kroppsøving barbent bør unngås.
Gulv i garderober og svømmehaller må vedlikeholdes og rengjøres grundig med vanlige
vaskemidler. Pass på at gulvene blir tørre fra dag til dag, og at sprekker i fliser og gulvbelegg
repareres.

Råd for bekjempelse av utbrudd:
Med utbrudd menes at klart flere enn vanlig får fotvorter og/eller fotsopp.
1. Elever og foreldre får informasjon, gjerne skriftlig.
2. Fotbad med 0.5 % kloramin i dusjrom brukes av alle.
3. Hovedrengjøring av gulv i dusjrom, garderoder og svømmehall etter fukting med 5%
kloramin gjøres minst hver måned.
4. Inkubasjonstiden (tiden fra smitte til sykdom) for vortevirus er såpass lang at
tiltakene må opprettholdes ut skoleåret for å stoppe videre smittespredning.
Behandling av fotvorter:
Tilstanden går over av seg selv etter en tid. Behandling som gir arr kan derfor være verre enn
ingen behandling. Det enkleste er å skjære eller skrape bort toppen av vorten, eventuelt etter
forbehandling med Verucid. Dermed blir den ikke vond å gå på. Behandlingen må gjentas
ofte. Forøvrig finnes en rekke mer eller mindre omfattende behandlingsmetoder, hvorav
frysebehandling er den hyppigst anvendte.
Behandling av fotsopp:
Det finnes meget effektive kremer og puddere som helbreder fotsopp. Disse er nå reseptfrie
til dette bruk. Behandlingen må fortsette til huden er helt frisk, deretter blir det ekstra viktig
med forebyggende tiltak: Hold føttene rene og tørre. Skift sokker ofte!

Vedlegg: 4D

Hodelus i barnehage og skole
Hodelus kan ramme alle!
Lusa kryper fra menneske til menneske gjennom direkte kontakt. Lusesmitte kan også skje
gjennom luer og kammer.
Luseepidemier kommer regelmessig. Barn i alderen 5-12 år er mest utsatt for smitte, fordi
de har mest kroppskontakt. Smitten skjer oftest i familien, eller i vennegrupper utenom
skole og barnehage. Eggene bruker ca. 6 døgn på å bli klekket ut, men det går ofte 3 uker fra
smitte til man merker at man har lus. Oftest har barnet hatt lus en god stund før det
oppdages.
Forebygging: Prøv å unngå altfor tett kontakt hår mot hår.
Ansvarlig for lusekontrollen: Foreldre/foresatte skal foreta lusekontroll.
Behandling av luseangrep:
• Når det blir påvist lus i en barnehage/skole, er det viktig at alle barna blir undersøkt.
Familiemedlemmer til barn med lus må også undersøkes.
• Eggene ser man som ganske små, pæreformede dannelser, som sitter fast dersom man
tar dem mellom fingrene (i motsetning til flass, som løsner lett).
• Den som er infisert, skal behandles med lusemiddel og kjemming, eller bare med
kjemming. Grundig kjemming med lusekam daglig i fuktig hår en uke, er vist å kunne
helbrede over 40%. Lusekam fås på apotek.
• Bare den som har lus skal behandles med lusemiddel fordi det alltid er en fare for
bivirkninger.
• Lusemiddel fås kjøpt reseptfritt på apotek. For alle lusemidler er det viktig å
følge pakningsvedlegget nøye. Ingen av lusemidlene dreper alle eggene og behandling
må derfor gjentas etter 8-10 dager.
• Hvis andre i familien eller omgangskretsen har lus, skal disse undersøkes og behandles
samtidig for å hindre gjensmitte.
• Kontroller håret ukentlig i tre uker etter siste behandling.
• Døde egg kan ses lenge etter behandling. Det har ingen hensikt å gjenta behandlingen
med mindre man er 100% sikker på at man ser levende lus.
• Etterkontroll er viktig. På skoler og barnehager anbefales at alle barn kontrolleres hver
annen uke inntil en måned etter behandling.
• Det har ingen hensikt med bekjempelsestiltak mot lus i bygninger eller møbler - det stopper ikke smitten. Koking/frysing av kammer, børster og hodeplagg er eneste aktuelle
tiltak.
Smitteoppsporing: Lusa smitter fortere enn den oppdages, men det går an å drive
smitteoppsporing på følgende måte: Mål avstanden fra hodebunnen til ytterste
egg. Håret vokser ca 1 cm i måneden. Dermed kan man regne seg tilbake til smittetidspunkt og eventuelt varsle de familier de har hatt kontakt med.
Husk: Lus er ufarlig, det sprer ingen sykdommer og er ingen urenslighetssykdom

Vedlegg: 4E

Brennkopper hos barn i barnehage og skole
Brennkopper er en hudinfeksjon som stort sett er forårsaket av gule stafylokokker eller
streptokokker. Sykdommen er ikke farlig, men den har en lei tendens til å smitte lett fra
barn til barn, og også fra en kroppsdel til en annen. Således kan det bli et problem i
barnehager og skoler, der smittekildene er mange og det er vanskelig å få gjennomført
effektive tiltak. Vi ser også utbrudd i enkelte familier, der smitten kan være svært vanskelig
å bli kvitt.

Bakterien finnes normalt på minst 25% av oss til enhver tid, så den er ikke mulig å utrydde.
Målet med tiltakene er å redusere spredning av bakteriestammer som er spesielt hissige.
Hindre smittespredning: Dette er viktig og vanskelig.
1. God håndhygiene er alltid viktig, men spesielt viktig når det er utbrudd av brennkopper.
Påse også at neglene er kortklippet.
2. Sanering av miljøet i barnehage, skole og hjem er viktig: Kokvask håndklær og sengetøy.
OBS: Kosedyr bør også kokes - det er en smittekilde man ofte glemmer.
Behandling:
1. Vask med Klorhexidin (reseptfritt på apotek). Bruk rene kluter som kastes eller kokvaskes
etterpå, renset bomull eller usterile kompresser.
2. Dersom det er få, vel avgrensede sår: Smør på Brulidine krem og dekk til med plaster eller
kompress.
3. Dersom dette ikke virker, eller det er mange eller store områder som er infisert: Kontakt
lege for prøvetaking og eventuell behandling med mikstur eller tabletter.
4. Vi anbefaler at barna holdes borte fra skole/barnehage til tilstanden er under kontroll, det
vil si at sårene ikke væsker.
5. Dersom smitten blir værende i en familie, slik at det stadig kommer nye utbrudd hos
familiemedlemmene, kreves det mer omfattende tiltak. Kontakt i tilfelle smittevernlegen.

Vedlegg: 4F

Vannkopper i barnehage og skole
Vannkopper er en sykdom som vi ikke vaksinerer mot i dag. Det finnes vaksine, men den er
beregnet for personer som går på cellegift, skal motta transplantasjon eller har visse alvorlige
sykdommer.
Vannkopper er minst plagsomme dersom man får dem som barn. Gjennomgått sykdom gir
varig beskyttelse mot ny smitte. Derfor er det ikke spesielt viktig å unngå smitte blant
normale friske barn. Sykdommen er meget smittsomt 1-2 dager før utslett og til utslettet
tørker inn, vanligvis 5 dager. Vannkopper smitter gjennom luft, men også gjennom direkte
kontakt med væske fra utslettet.
Enkelte barn får andre sykdommer i forbindelse med vannkoppene, slik som øreverk eller
lungebetennelse.
Tiltak:
•

Barn med vannkopper holdes borte fra barnehage/skole til utslettet har begynt å
tørke inn. Selv om det er fordel å gjennomgå vannkopper som barn fremfor som
voksen, vil det ikke være rett overfor de andre barna og deres familier at barn
med kjent smitteførende vannkopper går i barnehagen/skolen.

Vedlegg: 4G

Kikhoste
Tilsynelatende har det vært en økning av antall tilfeller med kikhoste de senere årene. De
fleste tilfellene blir meldt hos eldre barn, voksne og eldre.
Inkubasjonstiden (Fra smitte til utbrudd) er 5–21 dager (oftest 7–10 dager) og følges av
forkjølelse (katarralsk stadium) på en ukes tid. Det er i denne perioden man er mest
smittsom. I typiske tilfeller inntrer karakteristiske hosteanfall med kiking (paroksysmalt
stadium), som kan vare opptil 2-3 måneder (hundredagershoste). Forløpet er ofte
ukarakteristisk hos personer som tidligere er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen.
Det ser ut til at antibiotika har en viss effekt, selv et stykke ut i forløpet av sykdommen, men
sykdommen går til slutt over av seg selv, så behandling med antibiotika er ikke strengt tatt
nødvendig.
Kikhoste kan være farlig for små barn og potensielt dødelig for spedbarn. Vi vaksinerer mot
kikhoste først og fremst for å beskytte de helt små barna. Vaksinering er et effektivt tiltak og
sikrer de minste barna mot sykdommen. Det er en viss beskyttelse allerede etter første
dosen med vaksine.
Vaksine mot kikhoste inngår i barnevaksinasjonsprogrammet og tilbys som
kombinasjonsvaksine ved 3, 5 og 12 mnd. alder og i 2.klasse (ca7år) og 10.klasse (ca15år).
Vaksinen gir ikke livslang beskyttelse og det er derfor anbefalt oppfriskning av vaksinen
hvert 10år for voksne.
Ut fra dette, kan følgende råd gis:
•

•

•
•

•

Vi må regne med at det alltid vil finnes et visst antall barn og voksne som skiller ut
smittestoffet. Man er som regel mest smittefarlig før man får diagnostisert kikhoste. Det
vil derfor ikke ha noen effekt å forsøke å isolere personer som har fått påvist kikhoste. De
kan gå på skole, barnehage og jobb som vanlig dersom de er i form til det.
Det er av meget stor betydning at alle foreldre får vaksinert sine barn mot kikhoste så tidlig
som mulig. Foreldre og helsestasjoner må samarbeide om å følge
vaksinasjonsprogrammet, og spesielt unngå utsettelser av kikhostevaksineringen.
Dersom det påvises kikhoste hos nærkontakter (foreldre, søsken) til uvaksinerte spedbarn,
bør lege eller smittevernlege kontaktes.
Fastlegen må vurdere behovet for antibiotikabehandling hos andre med påvist sykdom i
forhold til hvor lenge sykdommen har vart og i forhold til hvor plagsom sykdommen er for
den enkelte.
I perioder med kikhosteutbrudd, bør alle som har kontakt med smittede og syke, gis tilbud
om vaksinering.

Vedlegg: 4H

Vedrørende barn under 4år og reiser til tropiske/subtropiske strøk
Det er enighet blant ledende norske reisemedisinske eksperter at man ikke anbefaler å ta de
minste barna med på reiser til tropiske/subtropiske strøk. Dette fordi det er opptil ti ganger
høyere hyppighet av infeksjonssykdommer blant de minste på slike reiser, blant annet fordi
immunapparatet er dårligere utviklet hos dem. For eksempel vil en mage/tarminfeksjon med
oppkast og diaré kunne gi alvorlig væskemangel raskere hos de minste barna, og dette kan
være en farlig lidelse. Også de typiske tropiske sykdommene som gulfeber, denguefeber og
malaria kan gi alvorlig sykdom hos små barn.
Når familiene kommer for å få sine råd og vaksiner på helsestasjon/reisevaksinasjonskontoret
etter å ha bestilt og eventuelt betalt sin reise, oppstår av og til mye frustrasjon og bekymring
når ovennevnte råd blir gitt.
I den anledning er det viktig å presisere:
-

Det er alltid den enkelte families ansvar å vurdere risiko og ta avgjørelser i slike saker
ut fra den informasjon de innhenter.
Helsestasjon gir råd etter beste faglige skjønn og i tråd anbefalinger fra
folkehelseinstituttet.
Helsestasjonen kan ikke påta seg noe ansvar for hvorledes familiene vurderer
informasjonen de får og hvilken avgjørelse de da tar i sakens anledning.

Vedlegg: 5
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5. HÅNDTERING AV STIKKSKADER
HENSIKT:
Sikre forsvarlig vurdering og oppfølging når personer stikker seg på instrumenter eller
sprøytespisser eller på annen måte blir utsatt for mulig blodsmitte.
ANSVAR:
Alt helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Kommuneoverlegen er ansvarlig for smittevern
og kan kontaktes for veiledning. Leder har ansvar for det forebyggende arbeidet og at
ansatte som har skadet seg får nødvendig hjelp og veiledning.
DEFINISJONER:
Aksidentell eksposisjon betyr at man ved et uhell blir utsatt for blod eller kroppsvæsker som
inneholder smittestoffer.
FREMGANGSMÅTE:

1.

Førstehjelp ved mulig blodsmitte

Ved søl av blod i åpne sår/ defekt hud, stikk, bitt eller kutt:
•
•
•

Ved spontan blødning: La det blø. Ikke klem rundt stikkstedet dersom det ikke blør.
Vask rikelig med såpe og vann
Desinfiser med håndsprit eller klorhexidin 5mg/ml i 3–4 min

Ved blodsprut i øyne, nese eller munn:
•
•

Skyll med rikelig vann eller fysiologisk saltvann
Munnhule: Desinfiser med hydrogenperoxid 3%, hell 5 ml i et glass vann, skyll i 3-4 min

Ved søl av blod eller andre kroppsvæsker på hel hud:
•

Vask huden med rikelig såpe og vann. Videre tiltak ikke nødvendig.

2. Risikovurdering

Gjøres av legen til den skadde evt. i samråd med kommuneoverlege og/eller infeksjonsmedisiner.
Medisinsk oppfølging av den smitteutsatte gjøres av fastlege. Den ansatte må selv ta kontakt med sin
fastlege eller legevakten samme dag som hendelsen. Ved behov for Bedriftshelsetjeneste kontakt
enhetsleder for personal.
3. Følg flytskjema for stikkskade

Vedlegg: 5A FLYTSKJEMA - STIKKSKADEUHELL
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A. Vurdering og tiltak innen 48timer

Ikke kjent blodsmitte hos kilde eller lite
sannsynlig

B. HASTER: Kontakt lege øyeblikkelig

Kjent/ sannsynlig HIV eller Hepatit B eller C
hos smittekilde.

Utfør førstehjelp.
Utfør førstehjelp. Få hjelp av leder eller
Få hjelp av leder eller kollega. Vurder
kollega, og kontakt lege øyeblikkelig. Er
om det er reel smittefare. (Er denne
posteksponeringsprofylakse (PEP) aktuelt skal
neglisjerbar gjøres ikke ytterligere tiltak)
dette gis snarest og innen 48 timer

Ved kjent/ sannsynlig HIV samrår lege med
Notere personnummer,
infeksjonsmedisiner om PEP HIV er aktuelt.
innhent samtykke og ev. ta blodprøve fra
Ved kjent hepatitt B vurderer legen
kilde (Anti-HIV, HBsAg anti-HBc HCVimmunglobulin og vaksine. Det er sjeldent det
antistoff)
faktisk er indikasjon for å gi immunglobulin.

Den skadde tar blodprøve som ø-hjelp
("null-prøve") så snart som mulig etter
eksponering. Anti-HIV, HBsAg anti-HBc
HCV-antistoff, ASAT og ALAT

Leder eller kollega utfører dette: Notere
personnummer til kilde.
Innhente samtykke og ev. ta blodprøve. (AntiHIV, HBsAg anti-HBc HCV-antistoff)

Ansvarlig leder sørger for at
skademeldingsskjema fylles ut, avvik
meldes i compilo og at smitteutsatt får
nødvendig oppfølging

Den skadde tar blodprøve som ø-hjelp ("nullprøve") så snart som mulig etter eksponering.
Anti-HIV, HBsAg anti-HBc HCV-antistoff, ASAT
og ALAT

Kontakt lege. Lege gjør risikovurdering
og avgjør om det skal settes vaksiner
eller gjøres andre tiltak.

Ansvarlig leder sørger for at
skademeldingsskjema fylles ut, avvik meldes i
compilo og at smitteutsatt får nødvendig
oppfølging

Kontroll av blodprøver og ev. oppfølging
Kontroll av blodprøver og ev. oppfølging av
av vaksine avtales med lege med ansvar
vaksine avtales med lege med ansvar for
for oppfølging. (kontroll etter 6 uker, 12 oppfølging. (kontroll etter 6 uker, 12 uker og 6
uker og 6 mnd.)
mnd.)

Vedlegg: 5B

Førstehjelpsplakat
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KONTAKT SNAREST
Leder der du jobber
Lege: Umiddelbart ved kjent/ sannsynlig HIV eller Hepatit B eller C hos smittekilde, ellers innen 48 t.
Bruk egen lege dersom mulig, evt. Legevakt.
Du eller leder kan også rådføre deg med smittevernlegen tlf: 64906066/95288013

Lege vurderer:
-

Om det skal tas blodprøver av potensiellsmittekilden og smitteutsatt
Om det er behov for forebyggende vaksine eller immunoglobuliner

Den ansatte melder stikkskade som HMS-avvik. Leder har ansvar for at melding sendes til NAV
RVT-blanketten 13-07.05.

Vedlegg: 6

6. UTBRUDD MED NÆRINGSMIDDELBÅREN
INFEKSJON/INTOKSIKASJON
HENSIKT:
Å sikre at mulige epidemier med næringsmiddelbåren infeksjon/intoksikasjon blir oppdaget
tidligst mulig, og at smitteagens identifiseres, slik at ytterligere spredning kan forebygges.
ANSVAR:
• Smittevernlegen
• Allmennleger i Frogn
• Mattilsynet
• Follo Legevakt
DEFINISJONER:
• Næringsmiddelbåren infeksjon/intoksikasjon: Enhver tilstand i mage og tarm der det
er mistanke om at denne er utløst av inntak av drikkevann eller andre næringsmidler.
REFERANSE/FREMGANGSMÅTE
Arbeidet med å oppklare næringsmiddelbårne sykdommer skal følge Folkehelseinstituttets
utbruddsveileder. Her finnes fremgangsmåte og nødvendige skjemaer/maler som skal
brukes i dette arbeidet.
VIKTIGE KONTAKTER/AKTØRER:
Aktør

Telefon

Epostadresse

Kommuneoverlege

64 90 60 66 / 952 88 013 Merete.hvistendahl@Frogn.kommune.no

Follo legevakt

64 87 19 30

AHUS, mikrobiologisk
avdeling
Mattilsynet

67 96 12 00

lab@ahus.no

22 40 00 00

postmottak@mattilsynet.no

Fylkesmannen i Oslo og
Viken
Folkehelseinstituttet

69 24 70 00

fmovpost@fylkesmannen.no

21 07 70 00 (kl. 08-16)

Spørsmål: msis@fhi.no

Smittevernvakta

21 07 63 48

Varsle: utbrudd@fhi.no / VESUV

Vedlegg: 7

7. UTBRUDD MED ALLMENFARLG SMITTSOM SYKDOM
FORMÅL
Planen skal bidra til å håndtere situasjoner med allmenfarlig smittsom sykdom ved å:
• Beskytte innbyggere, reisende, publikum og personell i berørte virksomheter.
• Sikre at Frogn kommune iverksetter nødvendige smitteverntiltak og samordner sin
virksomhet med andre offentlige og private aktører på lokalt og nasjonalt plan, og
• Ivareta rettsikkerhet for smittede og andre som blir omfattet av smitteverntiltak.
ANSVAR
• Smittevernlegefunksjon: Kommuneoverlegen, Se vedlegg 1
• Ansvar for undersøkelse og evt. behandling av syke: Fastleger i kommunen, Follo
legevakt, eventuelt Akershus universitetssykehus.
• Ansvar for smitteoppsporing, oppfølging, rådgiving og informasjonstiltak:
Smittevernlegen.
RISIKOVURDERINGER
Risikoen for smitteutbrudd med allmennfarlige sykdommer er i normal situasjoen lav, men vil
ikke kunne utelukkes. For utfyllende informasjon vides det til:
• Overordnet ROS-analyse i Frogn Kommune
• For sykdommer listet i Forskrift om allmenfarlige smittsomme sykdommer, vises det
til vurderinger for den enkelte sykdom i Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet
KONTAKTER
Kommuneoverlegen har ansvar for å ajourføre kontaktlista
Kontakt
Kommuneoverlege/ Smittevernlege
(Merete N. Hvistendahl)
Kommunalsjef
Fritz Solhaug
Follo Legevakt
Ambulansesentral/AMK
Folkehelseinstituttet (FHI)
Smittevernvakta ved FHI (24 timer)
AHUS
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Helsedirektoratet
Politi

Telefon
Mobil
Mail
64 90 60 66 952 88 013 merete.hvistendahl@frogn.kommune.no
901 38 967
64 87 19 30
113
21 07 70 00
21 07 63 48
67 96 00 00
69 24 70 00
47 47 20 20
02800 /
64 99 30 00

901 38 967

fritz.solhaug@frogn.kommune.no

msis@fhi.no

fmovpost@fylkesmannen.no
post.ost@politiet.no
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Generell prosedyre for pasienthåndtering og smitteverntiltak
GENERELT
Smitteverntiltakene må tilpasses den aktuelle situasjonen, utformes i samarbeid med
Folkehelseinstituttet, herunder evt. smittevernvakta og fagpersonell ved Akershus
Universitetssykehus.
VURDERING AV SYK REISENDE
Dersom det er ukjent hvilken sykdom pasienten lider av, skal den tilkalte legen vurdere
dette. Legen skal forsøke å anslå hvilken smittemåte (fekaloral smitte, vektorbåren smitte
eller dråpesmitte) pasientens sykdom spres med. Til hjelp i vurderingen benyttes følgende:
• Reiserute dersom smittede ikke har oppholdt seg i kommunen over lengre tid
Pasientens reiserute forut for sykdommen kan trolig bidra til å utelukke visse
diagnoser. Smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet kan gi nærmere veiledning
• Symptomer
Det kan være svært vanskelig å diagnostisere tilstanden tidlig.
-

Diaré, oppkast og magesmerter peker mot fekal-oral smittemåte.
Utslett peker på vektorbåren smittemåte.
Hudblødninger, andre blødninger, svært alvorlig tilstand peker mot dråpesmitte.

HÅNDTERING AV MEDPASSASJERER, PUBLIKUM MV
I spesielle situasjoner, dersom det er mistanke om alvorlig smittsom sykdom, kan de andre
passasjerene eller personer som har vært i nærheten holdes tilbake inntil legen er kommet
nærmere en diagnose slik at de kan få informasjon og eventuell undersøkelse og
forebyggende behandling. Slik tilbakeholdelse kan gjøres i en avgrenset del av et lokale eller
annet egnet sted. Hjemmel for dette tiltaket er smittevernloven § 4-1 punkt d. Myndigheten
tilligger normalt kommunestyret, men kommunelegen har slik myndighet i hastesaker.
SMITTEVERNTILTAK I LOKALER/FLY/SKIP/KJØRETØYER
Disse følger generelle prinsipper for beskyttelse og tilpasses situasjon og mistenkt agens. Ved
mistanke om sjeldne og/eller svært smittsomme sykdommer skal smittevernvakta konsulteres.
VARSLING:
• Når en person har kjent, alvorlig smittsom sykdom
• Når en person blir akutt syk og alvorlig smittsom sykdom mistenkes
• Ved utbrudd av diarésykdom
• Lege som har tilsett personen varsler kommuneoverlegen/smittevernlegen i Frogn
kommune
• Legen vurderer situasjonen og avgjør når det er nødvendig, aktuell transportmåte og
varsler AMK
• FHI varsles ved varslingspliktige sykdommer av kommuneoverlegen via Vesuv-CIM.
• FHI/Smittevernvakta kontaktes ved behov for konferering
• Fylkesmannens helseavdeling holdes orientert om situasjonen

HÅNDTERING AV SYKE I LOKALER/FLY/SKIP/KJØRETØYER:
1. Tømming av lokalet bør skje i samråd med kommuneoverlege/smittevernlege
og/eller FHI/Smittevernvakta. Dersom det ikke er smittevernmessige forhold som
taler mot det, bør passasjeren mistanken gjelder bli værende. Øvrige personer
forlater lokalet umiddelbart.
2. Ambulansepersonell og eventuelt lege vurderer pasienten i ambulansen eller i egnet
lokale.
3. I tvilstilfelle kontaktes medisinsk bakvakt, AHUS, for rådgiving før transport
iverksettes.
4. Ved innleggelse, kontaktes akuttmottak og medisinsk bakvakt umiddelbart.
5. Pasienten fraktes til Follo legevakt eller AHUS dersom det er medisinsk påkrevd.
NÅR ALVORLIG SMITTSOM SYKDOM OPPDAGES HOS PERSOM SOM NYLIG VAR I
LOKALER/FLY/SKIP/KJØRETØYER:
Dersom alvorlig smitte oppdages etter at personene som oppholdt seg i samme lokale er
spredt, og det er nødvendig å nå dem, vil nasjonale myndigheter overta håndteringen.
Kommunen ved kommuneoverlegen varsler Folkehelseinstituttet som vil vurdere situasjonen
og om nødvendig arbeide sammen med Sosial/helsedirektoratet om håndteringen.

Når det er utbrudd av en alvorlig sykdom et sted i verden, og det er frykt for at denne skal
komme til Norge og Frogn Kommune:
• Folkehelseinstituttet varsler kommuneoverlegen.
• Folkehelseinstituttet i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider eventuelt
informasjonsmateriell.
• Folkehelseinstituttet samarbeider med Avinor/havn/kommune om å gjøre
informasjonen tilgjengelig for ankommende reisende med plakater eller liknende.
• Kommuneoverlegen vurderer hvilke tiltak som det evt. er behov for å iverksette i
Frogn kommune basert på rådene fra sentrale myndigheter.
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8. PLAN FOR LEGIONELLASMITTE
HENSIKT: Forebygge og begrense forekomst av legionella
ANSVAR: Smittevernlegen, Miljørettet helsevern, de ulike tjenester, Eiendoms avdelingen
DEFINISJONER:
Legionella: Bakterie som forårsaker utbrudd med legionellose
(legionærsykdom/ponticafeber)
BESKRIVELSE:
Legionella vokser best i vann mellom 20 og 50 grader, men finnes overalt i ferskvann.
Legionærsyke gir alvorlig lungebetennelse, mens pontiacfeber gir et mildt influensaliknende
sykdomsbilde. Smitter gjennom luftsmitte fra VVS-anlegg hvor det er mulighet for oppvekst.
Forebygging av legionellasmitte gjøres gjennom internkontroll. 2 prinsipper:
1. Kartlegging av risikoforhold i VVS-anlegg, med påfølgende utbedring av kritiske
punkter mht. legionellasmitte.
2. Drifts-, vedlikeholds- og kontrollrutiner av VVS-anlegg
Aktuelle typer VVS-anlegg hvor smitte kan oppstå kan kort oppsummeres til å være:
Spesielt høy smitterisiko
Betydelig smitterisiko
• Kjøletårn
• Offentlige boblebad
• Dusjer i fellesanlegg
• luftskrubbere
• VVS-systemer i sykehus
• Innretninger med luftbefuktning
• Badstuer, badeanlegg,
faste og mobile vaskeanlegg
Miljørettet helsevern:
• Skal ha oversikt over alle kjøletårn, luftskrubbere og offentlige badeanlegg, boblebad
og badstuer i kommunen, og føre tilsyn med at tiltak gjennomføres iht. forskrift
• Skal gi råd til eiere av aktuelle VVS-anlegg for hvilke tiltak som kan og bør iverksettes
for å forebygge mot legionellasmitte.
• Kan ved behov føre tilsyn med om aktuelle VVS-anlegg i kommunen har adekvat
internkontroll iht. forskrift.
Virksomheter som eier VVS-anlegg hvor legionella kan gi smitte:
• Skal gjennomføre kartlegging av risikoforhold og gjennomføre nødvendige tiltak i
egen virksomhet ut fra de føringer som gis i veiledningen til forskriften.
• Skal implementere internkontroll ut fra de føringer som gis av FHI
• Det anbefales da at sjekklistene i veiledningen brukes.
HENVISNNGER:
• Forskrift om miljørettet helsevern
• FHI sin temaside om legionella
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9. VAKSINASJON
Barnevaksinasjonsprogrammet
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Frogn Kommune har ansvar for bestilling av vaksiner,
innkalling til, og gjennomføring av barnevaksinasjonsprogrammet.

Influensavaksinasjonsprogrammet
Vaksinering av de sårbare gruppene i henhold til FHI sine anbefalinger, gjøres i praksis av fastlegene i
hovedsak for hjemmeboende, og av aktuell institusjon. Kommunen ved kommuneoverlegen gjør en
samlet bestilling av sesonginfluensavaksine for Frogn kommune. Dette gjøres på bakgrunn av
forventet forbruk innmeldt av fastleger og helsetjenestene på forhånd, samt historikk.
Kommunen organiserer tilbud om influensavaksine til ansatte i helsetjenestene, og oppfordrer alle
ansatte i helsetjenestene til å ta imot tilbudet

Vaksinasjon av ansatte innen helsetjenestene
I henhold til arbeidsmiljøloven tilbys ansatte aktuelle vaksiner. Ved behov gjøres ny risikovurdering
for aktuelle arbeidssted. I utgangspunktet følges anbefalingene fra folkehelseinstituttet. Kommunen
oppfordrer sine ansatte i heletjenesten til å ta imot tilbudet om vaksiner.
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Bestilling av preparater til øyeblikkelig hjelp /
posteksponeringsprofylakse
Posteksponeringsprofylakse må gis innen kort tid etter mulig smitte. Utlevering av vaksiner,
immunglobuliner og antitoksiner/sera til øyeblikkelig hjelp er mulig alle dager, døgnet rundt.
Folkehelseinstituttet har beredskapslager av aktuelle preparater på Vitusapotek Jernbanetorget for
utlevering utenom instituttets åpningstid. Folkehelseinstituttet har kontinuerlig lege på vakt for
rådgivning og vurdering av indikasjon.
Bestilling av vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera til posteksponeringsprofylakse kan
gjøres over telefon. Folkehelseinstituttets åpningstid er:



15. mai - 14. september: mandag – fredag kl. 8–15.00
15. september - 14. mai: mandag – fredag kl. 8–15.45

I åpningstiden kan Folkehelseinstituttet kontaktes (tlf. 21 07 70 00). Si at det gjelder øyeblikkelig
hjelp og posteksponeringsprofylakse. Be om å få snakke med lege ved Avdeling for
vaksineforebyggbare sykdommer eller farmasøyt ved vaksineforsyningen. Utenom
Folkehelseinstituttets åpningstid kontaktes Vitusapotek Jernbanetorget (tlf. 23 35 81 00). Apoteket er
døgnåpent. Bestilling fra Vitusapotek Jernbanetorget skal kun skje ved behov for øyeblikkelig hjelp
utenom Folkehelseinstituttets åpningstider. Alle henvendelser skal skje per telefon til apoteket.
Apoteket kan ved behov etablere kontakt med Folkehelseinstituttets vakthavende lege
(Smittevernvakta) for vurdering av indikasjon og dosering.

Smittesituasjoner som må behandles umiddelbart
Det som i praksis ikke kan vente over en helg, kanskje ikke engang til neste dag, gjelder etablert
sykdom (botulisme, difteri, evt. andre) og eksponering for:




varicella hos immunsupprimert ikke-immun person eller nyfødt barn av ikke-immun mor
rabies
hepatitt B hos ikke-immun person

Det kan også være knapp tid i andre smittesituasjoner, f. eks. for nærkontakter av hepatitt Apasienter, spedbarn eksponert for meslinger, sårskade hos person som ikke er vaksinert mot
stivkrampe.
De fleste vaksiner og immunglobuliner som er aktuelle til posteksponeringsprofylakse dekkes av
Folketrygden på blå resept [5;6]. Les mer om indikasjonsgrupper og hvilke vaksiner, immunglobuliner
og sera som dekkes av Folketrygden (blå resept) i kapittel under om Bestilling av vaksiner,
immunglobuliner og sera/antitoksiner på blå resept.

Bestilling av vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet
Vaksiner som inngår i det norske barnevaksinasjonsprogrammet er gratis for alle barn som oppholder
seg i Norge [3]. Kostnadene dekkes over statsbudsjettet.
Helsesykepleier eller lege bestiller vaksinene fra Folkehelseinstituttet. Vaksinene bør bestilles via
nettbutikk. Ved eventuell bestilling via post, bruk Bestillingsskjema for vaksiner til
barnevaksinasjonsprogrammet (Folkehelseinstituttet)

Bestilling av influensavaksine
Det norske vaksinasjonsprogrammet omfatter vaksine mot influensa [3].
Kommunene har ansvar for å sørge for et årlig tilbud om influensavaksine til personer i de anbefalte
målgruppene. For oversikt over målgruppene, se kapittel om influensavaksine i
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI). De anbefalte målgruppene får inaktivert
influensavaksine til redusert pris.
Kommunene skal organisere tilbudet om influensavaksinasjon slik at man oppnår høyest mulig
vaksinasjonsdekning. Kommunene skal etablere rutiner for samarbeid mellom
kommunehelsetjenesten og eventuelle private virksomheter (f.eks. fastleger) som kommunen har
avtale med [3].
Smittevernansvarlig lege i kommune/bydel bestiller influensavaksine til personer i de anbefalte
målgruppene fra Folkehelseinstituttet på vårparten. Sykehusene bestiller vaksine til inneliggende
pasienter, og kan samtidig bestille vaksine til helsepersonell. Hver kommune og hvert sykehus kan
kun legge inn én forhåndsbestilling, og alle bestilte vaksinedoser sendes samlet til én
leveringsadresse. Vaksine blir vanligvis sendt ut i perioden september-november. Ved behov for
ytterligere doser underveis i influensasesongen er det mulig å etterbestille vaksine så langt
beholdningen rekker. Også eventuelle etterbestillinger bør fortrinnsvis skje samlet per
kommune/sykehus.
Informasjon om forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2019/2020 til anbefalte målgrupper ble
sendt pr. e-post til postmottak i kommuner og helseforetak uke 11-2019. Vaksine bestilt innen fristen
1. mai 2019 sendes ut i oktober / november 2019. Bestillinger mottatt etter 1. mai er ikke garantert å
komme med hovedutsendingen, og kan bli levert seinere på høsten.

Influensavaksine til personer utenom de anbefalte gruppene kan kjøpes fra apotek eller bestilles fra
Folkehelseinstituttet fra og med høsten aktuell influensasesong.
Influensavaksine bør bestilles via nettbutikk. Ved eventuell bestilling via post, bruk Bestillingsskjema
for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet (Folkehelseinstituttet) og påfør om det er til
anbefalte målgrupper eller ikke.

Bestilling av MMR-vaksine til voksne
WHO har som mål å eliminere meslinger og rubella i Europa. Vaksine mot meslinger, kusma og røde
hunder (MMR-vaksine) er gratis til alle som trenger den. Kostnadene dekkes over statsbudsjettet.
Lege bestiller vaksinen fra Folkehelseinstituttet. Vaksinen bør bestilles via nettbutikk. Ved eventuell
bestilling via post, bruk Bestillingsskjema for vaksiner utenom
barnevaksinasjonsprogrammet (Folkehelseinstituttet).

Bestilling av vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera på
blå resept
Vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera til forebygging eller behandling av en rekke
(allmennfarlige) smittsomme sykdommer dekkes av Folketrygden på visse indikasjoner, og er gratis
for pasienten [5;6]. Preparatene rekvireres av lege på blå resept direkte fra Folkehelseinstituttet med
henvisning til §4. Folkehelseinstituttet er pålagt å kontrollere at betingelsene for gratis utlevering er
oppfylt. Det er derfor viktig at indikasjon påføres resepten.
Følgende opplysninger skal med på resepten:





Pasientopplysninger (navn, personnummer, hjemkommune)
Preparat, dosestørrelse, antall doser
Indikasjon eller indikasjonsgruppe (som angitt i tabellen under)
Leveringsadresse

Folkehelseinstituttet har ikke mulighet til å motta blåresepter elektronisk (e-resept). Preparater på
blå resept kan heller ikke bestilles via nettbutikk, men må bestilles per faks 21077012, post
(Folkehelseinstituttet, Område for smittevern, miljø og helse, Avdeling for vaksine, Pb 222-Skøyen,
0213 Oslo) eller eventuelt telefon (medisinsk hast/øyeblikkelig hjelp).
Folketrygden yter stønad til vaksiner, immunglobuliner og sera til forebygging og behandling av
smittsomme sykdommer [5;6].

Tabell 1: Oversikt over vaksiner, immunglobuliner og sera
tilgjengelig på blå resept
Sykdom

Preparater

Indikasjon

Botulisme

Botulisme antitoksin

Til posteksponeringsprofylakse (P)

Difteri

Difterivaksine eller
difteri-stivkrampevaksine
Difteri antitoksin

Haemophilus
Haemophilus influenza
influenza type B type B-vaksine

- Til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge
(F)
- Til personer som har gjennomgått
stamcelletransplantasjon (S)
Til posteksponeringsprofylakse (P)
Til personer som har gjennomgått
stamcelletransplantasjon (S)
Til pre- og posteksponeringsprofylakse etter
retningslinjer gitt av departementet:
Særlig smitteutsatte personer (B)
- Stoffmisbrukere
Personer med visse sykdommer eller tilstander som
gjør dem mer utsatt for hepatitt A eller dens
konsekvenser (D)

Hepatitt A

Hepatitt A vaksine

- Pasienter med tilstander som gir økt
blødningstendens, og som hyppig krever behandling
med blod eller blodprodukter
- Pasienter som har kronisk leversykdom
Særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge (F)
Posteksponeringsprofylakse (P)
Personer i aldersgruppen 1- 40 år som har blitt utsatt
for hepatitt A smitte i løpet av de siste 7 dager kan få
vaksine på blå resept som et alternativ til
immunglobulin.

Humant normalt
immunglobulin

Til posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt
av departementet (P)
Til pre- og posteksponeringsprofylakse etter
retningslinjer gitt av departementet:

Hepatitt B
Hepatitt B-vaksine

Personer med langvarig omgang med kjente kroniske
smittebærere (A)
- Nyfødte barn av kroniske smittebærere

- Medlemmer av samme husstand som kroniske
smittebærere
- Seksualpartnere til kroniske smittebærere
- Barn i familiedaghjem eller barnehageavdeling med
kroniske smittebærere under 3 år
- Beboere i samme bofellesskap som psykisk
utviklingshemmede kroniske smittebærere
Andre smitteutsatte personer (B)
- Stoffmisbrukere
- Menn som har sex med menn
- Prostituerte
Personer med utenlandsk bakgrunn (C)
- Personer under 25 år med foreldre som er født i land
utenfor lavendemisk område
Personer med visse sykdommer eller tilstander som
gjør dem mer utsatt for hepatitt B eller dens
konsekvenser (D)
- Pasienter som har kronisk nyresvikt
- Pasienter som har kronisk leversykdom
- Pasienter med tilstander som gir økt
blødningstendens, og som hyppig krever behandling
med blod eller blodprodukter
- Personer med Downs syndrom
Personer som utsettes for smittefare under utdanning
i Norge (E)
- Studenter i medisin, operasjonssykepleie,
anestesisykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag,
odontologi, tannpleie og bioingeniørfag
Posteksponeringsprofylakse (P)
Hepatitt B
immunglobulin

Hepatitt A,
hepatitt B

Kombinasjonsvaksine
mot hepatitt A+B

Til posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt
av departementet (P)
Til preeksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt
av departementet:
Særlig smitteutsatte personer (B)
- Stoffmisbrukere

Personer med visse sykdommer eller tilstander som
gjør dem mer utsatt for hepatitt A og B eller dens
konsekvenser (D)
- Pasienter med tilstander som gir økt
blødningstendens, og som hyppig krever behandling
med blod eller blodprodukter
- Pasienter som har kronisk leversykdom
- Til uvaksinerte eller delvis vaksinerte nærkontakter
under 2 år av person med kikhoste.
Kikhoste

Kikhostevaksine
- Til personer som har gjennomgått
stamcelletransplantasjon (S)

Kusma

MMR-vaksine

- Til personer som har gjennomgått
stamcelletransplantasjon (S)
- Til personer med nedsatt eller manglende
miltfunksjon (M)

Meningokokksykdom

Meningokokkvaksine

- Til personer med alvorlig medfødt eller ervervet
komplementdefekt (K)
- Til nærkontakter av personer med meningokokk A-,
B-, C-, W- eller Y-sykdom (N)

Meslinger

MMR-vaksine

- Til personer som har gjennomgått
stamcelletransplantasjon (S)
- Til personer med hiv-infeksjon (H)

Pneumokokksykdom

Pneumokokkvaksine

Poliomyelitt

Poliovaksine

- Til personer uten miltfunksjon (M)
- Til personer som har gjennomgått
stamcelletransplantasjon (S)
- Til personer som har gjennomgått
stamcelletransplantasjon (S)

Rabiesvaksine
Rabies

- Til posteksponeringsprofylakse (P)
Rabies immunglobulin

Røde hunder

MMR-vaksine

- Til personer som har gjennomgått
stamcelletransplantasjon (S)

Stivkrampe

Tetanus-vaksine

- Til personer som har gjennomgått
stamcelletransplantasjon (S)

Tuberkulose

BCG-vaksine

- Etter forskrift om tuberkulosekontroll

Varicella-vaksine
Varicella

- Til personer som har gjennomgått
stamcelletransplantasjon (S)
- Til personer med immunsvikt (I)

Varicella immunglobulin

- Til personer med immunsvikt (I)
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