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1. Generelt om smittevernplanen 
 

Denne planen er kommunens plan for håndtering av smittevern i en normalsituasjon og ved 

beredskapssituasjoner. Planen er påbudt etter Smittevernlovens § 7-2 a. Kommuneoverlegen 

er ansvarlig for utforming og revisjon av planen. Planen ble sist revidert 14. februar 2006 og 

skal gjennomgåes og eventuelt revideres årlig.  

 

Planen skal være tilgjengelig i felles mappe på intranettet for Nesodden kommune. 

 

Adresseliste over personell og andre kontaktpersoner / institusjoner skal følge planen som 

vedlegg.  

 

Smittevernplanen supplerer den delen av Plan for helsemessig og sosial beredskap som 

omhandler smittevern. 

 

Smittevernplanen bygger på lover med forskrifter, veiledere og retningslinjer: 

- Lov om helsemessig og sosial beredskap 

- Lov om helsetjenesten i kommunen. 

- Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) med veiledere, 

Statens Helsetilsyn IK 6/95 og IK 9/95.  

 

- SYSVAK registerforskriften av 20. juni 2003, nr 739 

- Forskrift om tuberkulosekontroll av 1. januar 2003 (Tuberkuloseforskriften). 

- MSIS- og Tuberkuloseregisterforskrift av 20. juni 2003 nr 740 med rundskriv 

- Forskrift om tiltak for å hindre overføring av legionella via aerosol, juli 2005.   

- Forskrift om skadedyrbekjempelse, 21.desember 2000, nr 1406 

 

- Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa. 

- Folkehelseinstituttet: MRSA veilederen 

- Veileder fra Folkehelseinstituttet: Forebygging og kontroll av tuberkulose. 

 

- Folkehelseinstituttet: Smittevernhåndboka. 
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2. Lokale forhold 
 

2.1  Befolkningen 

Nesodden kommune har omkring 17000 innbyggere pr 01.01.2010. Det er en ung befolkning, 

hvor majoriteten er under 60 år. 

 

Boligstrukturen og standarden er slik at smittespredning i kommunen skulle være enkel å 

kontrollere. Foruten skoler, barnehager og sykehjem er det få steder som har 

institusjonsfunksjon. Asylmottaket på Sandvold ble lagt ned høsten 2005. Nesodden har ingen 

hoteller. Befolkningen er i stor grad pendlende, særlig til Oslo, og epidemiologisk sett vil vi 

derfor ha nær tilknytning til Oslo 

 

Utover tilknytningen til Oslo, er det ikke større potensial for smitteimport enn hva som 

fremkommer av normal ferdsel. 

 

 

2.2  Infeksjonsepidemiologi 

Oversikt over smittsomme sykdommer som forekommer i Nesodden kommune får vi 

gjennom to kilder. Begge er hjemlet i smittevernlov og forskrift. Det er det statlige 

summariske meldesystemet (MSIS) og nominative meldinger. 

 

MSIS kommer med ukentlige rapporter som sendes til leger og helsesøstre. MSIS er også en 

viktig kilde til informasjon om smittsomme sykdommers utvikling i Norge og internasjonalt.  

 

Alle nominative meldinger (enkeltmeldinger om navngitt pasient med alvorlig smittsom 

sykdom) gjennomgås av kommuneoverlegen med henblikk på tiltak og oppfølging. For 

tuberkuløse sykdommer finnes særskilte retningslinjer og skjemaer som benyttes i 

overensstemmelse med forskri forhold til. 

 

De nasjonale meldesystemer fungerer godt og gir kommunen opplysninger om smittetilfeller. 

Kommuneoverlegen får oversikt gjennom mottatte MSIS meldinger.  

 

Vi er kjent med en del forhold som har forårsaket særlig årvåkenhet i forhold til 

enkeltgrupper, og samarbeidet mellom smittevernmyndighet, vaksinasjonspersonell og 

behandlende leger er gjennom disse tilfeller utprøvd. Det foretas systematisk registrering av 

slike meldinger og tilstanden følges. Nesodden kommune har flere tilfeller av 

tuberkulosesmitte årlig, noe som forutsetter god beredskap og gode rutiner omkring denne 

sykdommen. Ellers er det ikke spesielt økt hyppighet av sykdommer i Nesodden kommune 

enn i andre kommuner.  

 

2.3 Vaksinasjonsstatus 
Den største delen av Nesoddens befolkning har fulgt vanlig vaksinasjonsprogram i barne- og 

ungdomsår. Det har vært skepsis i enkelte grupper av befolkningen til vaksinering etter 

barnevaksinasjonsprogrammet, imidlertid har vi ikke økt hyppighet av de sykdommene som 

man vaksinerer mot. Helsesøstrene har god og nær kontakt med barn og deres foreldre og det 

gir gode muligheter for grundig informasjon omkring vaksinasjon og muligheter for å fange 

opp uvaksinerte. 

 

Når det gjelder influensavaksinering og vaksinering mot pneumokokkinfeksjon, har 

dekningen inntil nå vært relativt lav. Imidlertid gjøres et kontinuerlig arbeid for å øke 
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vaksinasjonsdekningen, spesielt kommuneoverlegen gir veiledning og påminnelser til 

fastlegene. 

 

Asylsøkere og flyktninger som blir bosatt i kommunen har samtale med helsesøster ganske 

umiddelbart etter ankomst. Vaksinasjonsstatus blir kartlagt og man vaksinerer der det er 

behov.  

 

2.4 Drikkevannskilder 

Kommunens hovedvannkilde er Blekslitjern hvor råvannskilden er overflatevann. I tillegg er 

det tre andre anlegg hvor råvannskilden er grunnvann. Teknisk avdeling lager 

prøvetakingsprogram årlig og inngår avtaler med bedrift som tar ukentlige prøver. For tiden er 

det firmaet Analycen som tar prøvene. Helseavdelingen ved kommuneoverlegen får kopi av 

resultatene, men teknisk avdelig er ansvarlig for å informere de berørte parter ved unormale 

prøver.  

 

Drikkevannet har god kvalitet både bakteriologisk og kjemisk. Ved for lite vann leveres 

tilleggsvann fra Bærum gjennom kabel som er lagt i fjorden. Om sommeren pumpes vann 

over fra Ravnsborgtjern til Bleksli ved behov. 

 

For øvrig er det en rekke private overflatebrønner og borebrønner som eier selv må 

kontrollere. Disse har varierende vannkvalitet, og noen av dem er til tider forurenset. 

 

Det er teknisk avdeling som håndterer forurensningssaker, etter forurensingsloven, også når 

det gjelder drikkevann. Saksbehandling og tiltak følger gjeldende lovverk. 

Kommuneoverlegens rolle er i det daglige kun å bidra som rådgiver. I aktuelle saker vil 

kommuneoverlegen samarbeide tett med teknisk avdeling.  

 

2.5 Næringsmidler 

Det interkommunale næringsmiddeltilsyn foretar rutinemessige kontroller av 

næringsmiddelbedrifter og har ansvaret for dette arbeidet. Det er kun få 

næringsmiddelforedlingsbedrifter i kommunen og det er relativt få serveringssteder. 

 

Nesoddtunet sykehjem er ansvarlig for mat til beboere på sykehjemmet samt at det leveres 

mat til spesielle arrangementer organisert av kommunen eller kommunens ansatte. Her er en 

potensiell kilde til stor smittespredning. Imidlertid vil det være enkelt å kartlegge om smitten 

kommer fra Nesoddtunet og eventuelt iverksette tiltak. Det er smittevernansvarlig sykepleier 

på sykehjemmet som utarbeider rutiner og melder MSIS, eventuelt kommuneoverlegen. 

Nesoddtunet er spesielt informert om den utvidete meldeplikten som gjelder for institusjoner.  

 

2.6 Avfallshåndtering 

Avfall håndteres av et interkommunalt selskap via renovatører. Arbeidet er basert på 

systematisk avfallsplan, og ivaretar smittevernet. Kommunen har ikke egne avfallsplasser 

eller forbrenningsanlegg. På Miljøstasjonen på Teigen sorteres risikoavfall før bortkjøring. 

 

Vanlig avfall fra Nesoddtunet sykehjem håndteres av vaktmester videre til avfallsselskap.  

 

Risikoavfall fra sykehjemmet og fra legekontorene hentes av Fürst laboratorier, for videre 

behandling og destruksjon. En person fra Fürst er daglig innom hvert enkelt legekontor og tar 

med avfall når det er behov for det. Spesialavfall fra Nesoddtunet sykehjem kan hentes på 
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samme måte. Ved behov vil sannsynligvis hente- og transportkapasiteten kunne økes. Det er 

ikke stor lagerkapasitet for spesialavfall lokalt.  

 

2.7 Skadedyrkontroll 

Rotter og andre skadedyr er et relativt beskjedent problem. Fra tid til annen er det behov for 

bekjempelse i mindre skala. Dette utføres av firmaer som driver med skadedyrbekjempelse og 

i praksis må den enkelte eiendoms eier tilkalle disse ved behov. 

 

2.8 Lokaler med mange mennesker 

Dette dreier seg i stor grad om kommunens egen bygningsmasse. De hygieniske forhold i 

disse lokalene er under jevnlig overvåking gjennom virksomhetenes eget internkontrollsystem 

og i forbindelse med systemrevisjon av miljørettet helsevern. Barnehager og skoler drives 

etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

 

Nesodden kommune har ikke gjennomført generelt tilsyn med barnehager. Undersøkelser 

omkring miljøforhold gjøres i enkeltsaker etter henvendelser fra befolkningen. Ved 

nyoppretting av barnehager skal disse godkjennes av Helseavdelingen ved 

kommuneoverlegen.  

 

2.9 Institusjoner 

Nesoddtunet sykehjem har eget kontrollsystem som sikrer smitteforebygging og kontroll. Det 

er ca 90 sengeplasser ved Nesoddtunet (2010). Sykehjemmet er i skrivende stund under 

utbygging. 

 

Sunnaas sykehus er også en stor institusjon i Nesodden kommune. Imidlertid er all drift og 

virksomhet uavhengig Nesodden kommune da sykehuset drives som eget helseforetak. Det er 

krav om internkontrollsystem og at driften skjer etter gjeldende lover og regler som for alle 

andre virksomheter og helseinstitusjoner.  

 

2.10 Innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionellaforurenset aerosol til 

omgivelsene.  

Kommuneoverlegen mottar meldeskjema for meldepliktige innretninger og oppbevarer disse. 

Vi kjenner ikke til at det finnes kjøletårn i kommunen heller ikke at noen butikker har 

befuktningsanlegg. Det finnes svømmebasseng og dusjanlegg ved skolene, og flere gartnerier 

har befuktningsanlegg. Sunnaas sykehus har svømmebasseng. De meldte anleggene skal ha 

rutiner for kontroll og vedlikehold. Kommuneoverlegen er ansvarlig for eventuelt tilsyn med 

virksomhetene.  
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3. Ressurser og samarbeidsforhold 
 

 

I smittevernarbeidet brukes kommunens eget personell, privat helsepersonell - spesielt 

privatpraktiserende leger, interkommunale-, fylkeskommunale- og statlige organer. 

 

3.1 Smittevernlegen 

Smittevernlegens oppgaver:  

- Utarbeide smittevernplan og være ansvarlig for denne. 

- Epidemiologisk oversikt. Gjennom nominative meldinger holde oversikt over den 

infeksjonsepidemiologiske situasjonen i kommunen 

- Smitteoppsporing. I samarbeide med fastlegene, helsesøstertjenesten, andrelinjetjenesten 

og Folkehelseinstituttet drive smitteoppsporing. 

- Iverksette tiltak mot risikogrupper. 

- Informasjon. Sørge for informasjon, helseopplysning og råd til befolkningen som vern 

mot smittsomme sykdommer. 

 

Smittevernlegen har hastekompetanse, dvs. at han kan fatte vedtak etter smittevernloven på 

kommunens vegne etter lovens § 4-1, dersom tidsnød gjør det nødvendig. For øvrig kan 

smittevernlegen i samarbeid med den fylkeskommunale smittevernlegen fatte visse vedtak 

som innebærer forbud mot arbeid, eller tvungen legeundersøkelse dersom ikke frivillige 

ordninger har ført fram. 

 

3.2 Leger 

Det er 15 privatpraktiserende allmennleger med fastlegeavtaler i Nesodden kommune. Det er 

tre legesentre i kommunen: Nesoddtangen legesenter, Varden legesenter og Fagerstrand 

legesenter. Det er en solopraktiker på Tangen. I tillegg driver en allmennlege solopraksis på 

Bjørnemyr, her har også en barnelege og en indremedisiner kontor enkelte dager i uken.  

 

Allmennlegene har størst kontaktflate mot befolkningen av alle medarbeiderne i 

helsetjenesten. Smittevern inngår som en naturlig del av allmennlegetjenesten. Legene melder 

smittsomme sykdommer slik som forskri forhold tilene fastsetter. Legenes meldinger er den 

viktigste kilden til oversikt over smittsomme sykdommer. Utenom arbeidstid er legevakten 

første linje i smittevernet og må ta seg av alle akutt oppståtte tilfelle av smittsom sykdom. 

 

Tre av fastlegene har kommunalt deltidsarbeid ved helsestasjonene, fire ved skolene og tre er 

sykehjemsleger på Nesoddtunet og en av fastlegene er bedriftslege for Nesodden kommune. 

 

Det er kommuneoverlege i 50 % stilling. Denne stillingen dekker funksjonen som 

medisinskfaglig rådgivende lege og smittevernlege. Kommuneoverlegen / smittevernlegen har 

fast stedfortreder.  

 

3.3       Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

Denne tjenesten er underlagt helseavdelingen. Det er en seksjonsleder i full stilling for 

helsestasjonene og skolehelsetjenesten. 7 helsesøstre utgjør 5,7 årsverk. En jordmor er ansatt i 

0,5 årsverk. Tjenesten har 2 sekretær som utgjør 1,4 årsverk. I videregående skole er det 

helsesøster i prosjektstilling frem til 2012 og dette utgjør 0,9 årsverk. 

 

Formålet med helsestasjons og skolehelsetjenesten er i et tverrfaglig samarbeid, å forebygge 

sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos alle barn og unge. Tjenesten er lovpålagt. 
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Helsesøstrene er i stor grad ansvarlige for å formidle informasjon om sykdom, samt 

vaksinering til barn og unge.  Barn av asylsøkere og flyktninger deltar i det vanlige opplegget 

for helsestasjons- og skolehelsetjeneste.  

 

Til helsestasjoner og skolehelsetjenesten er det tilknyttet fem leger som arbeider tett med 

helsesøstrene i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. 

Seksjonsleder er ansvarlig for det praktiske arbeidet omkring tuberkulose, inklusive 

tuberkulosearkivet, i samarbeid med kommuneoverlegen.  

 

Helsestasjon for ungdom består av en helsesøster og lege, som har åpent 3 timer/uke. Tilbud 

til alle ungdommer mellom 13 og 21 år som trenger hjelp eller veiledning i forhold til ulike 

helseproblemer, seksuell og/eller psykisk helse. Forebygging av uønskede svangerskap og 

abort, samt forebygging og testing for kjønnssykdommer er hovedoppgaver i tillegg til andre 

oppgaver innen forebyggende helsearbeid.  

 

3.4 Bedriftshelsetjenesten 
Nesodden kommune er den største arbeidsplassen i kommunen. Her er organisert en egen 

bedriftshelsetjeneste med lege og sekretær. De har kontortid to dager per uke. 

Bedriftshelsetjenesten er ansvarlig for behandling og forebygging av smittsomme sykdommer 

hos kommunens ansatte. Tuberkulosekontroll av ansatte i kommunen utføres av 

bedriftshelsetjenesten etter gjeldende retningslinjer. 

Det har kommet nye krav til bedriftshelsetjenesten og det jobbes medå få kommunens BHT 

godkjent i fht de nye reglene. P.t er den ikke godkjent. 

 

3.5 Pleie- og omsorgsavdelingen i Nesodden kommune 
Under pleie- og omsorgsavdelingen er blant annet helsepersonell på Nesoddtunet sykehjem, 

ca 200 personer (2010) og hjemmetjenesten, ca 40 personer (2010). Her er sykepleiere, 

hjelpepleiere, vernepleiere, omsorgsarbeidere og ufaglært personell. Avdelingen har ansvar 

for blant annet smitteforebygging og behandling av beboere på Nesoddtunet. Det er fire 

sykehjemsleger tilknyttet Nesoddtunet. De er allmennleger som hver er mellom 4 til 6 timer 

per uke fast på de ulike avdelingene. 

 

Hjemmesykepleien utfører i blant annet direkte observert terapi (DOT) i forbindelse med 

pasienter som får tuberkulosebehandling i kommunen. Dette arbeidet organiseres ved tett 

kontakt mellom tuberkulosekoordinator, behandlende lege i spesialisthelsetjenesten, 

helsesøster og kommuneoverlegen. 

 

3.6 Politiet 
Sosialavdelingen gir melding til kommuneoverlegen når de får opplysninger om flyktninger 

og familiegjenforente som bosettes i kommunen. Dette sikrer at disse personene får tilbud om 

helseundersøkelse og oppfølging i forhold til tuberkulosetesting.   

 

3.7 Teknisk avdeling i Nesodden kommune 
Teknisk avdeling i Nesodden kommune er ansvarlig for å følge opp forurensingssaker etter 

forurensingsloven. Avdelingen sørger for regelmessige vannkontroller av drikkevann, 

badevann og kommunale basseng. Avdelingen er ansvarlig for saksbehandling i forhold til 

utslipp, forurensing og lignende. Kommuneoverlegen fungerer som rådgiver for avdelingen. 
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3.8 Plan- og bygningsavdelingen i Nesodden kommune 

Plan- og bygningsavdelingen har ansvar for å følge opp forurensing som den enkelte eiendom 

påfører omgivelsene. Også her har kommuneoverlegen en rådgivende funksjon i forhold til 

enkeltsaker. 

 

 

 

3.9 Follo legevakt 

Follo legevakt er en interkommunal legevakt for hele Folloregionen. Legevakten har leger, 

sykepleiere og hjelpepersonell i beredskap utenom fastlegenes åpningstid og lokal 

legevaktstid. Det vil si fra kl 1800 om kvelden til kl 0700 om morgenen, og på alle 

helligdager og i helgene. Personell på legevakten skal ivareta beredskapen den tid det ikke er 

mulig å få tak i lokale ressurser inklusive smittevernlegen. Legevaktsentralen er bemannet 

døgnkontinuerlig og kan bidra med informasjon til befolkningen i spesielle situasjoner, gjerne 

etter samtale og oppfordring fra kommuneoverlegen. Det presiseres at kommuneoverlegen 

ikke har vaktordning. 

 

3.10 Infeksjonsmedisinsk avdeling og smittevernlege, Akershus universitetssykehus 
Akershus universitetssykehus er fra 01.01.2011 primærsykehus for pasienter fra Nesodden 

kommune. Ahus har infeksjonsmedisinsk poliklinikk og sengeavdeling hvor alle typer 

pasienter kan mottas. Infeksjonsseksjonen har god kompetanse på importsykdommer, og er 

utpekt til kompetansesenter for rasjonell antibiotikabruk for Helse Øst.  

 

3.11 Mikrobiologisk avdeling, Akershus sykehus  
Da Akershus unversitetssykehus er Nesodden kommunes primærsykehus er det naturlig at 

laboratorietjenester også benyttes her. Mikrobiologisk avdeling er svært velfungerende og kan 

håndtere de aller fleste typer bakteriologiske, virologiske og parasittologiske prøver.  

 

3.12 Forsvarets mikrobiologiske laboratorium. 
Legionellaprøver kan analyseres på dette laboratoriet. Det er imidlertid ikke aktuelt for 

allmennleger å henvise for analyse der. Denne prøven er en spesialprøve og skal kun 

rekvireres fra sykehus.  

 

3.13 Andre mikrobiologiske laboratorier 

Laboratorium for klinisk mikrobiologi i Oslo brukes av enkelte leger, og har stor kapasitet, 

likeledes Omlands laboratorium på Ski (EMTOLAB). Næringsmiddeltilsynet bruker 

laboratorier under firmanavn AnalyCen. Alle disse bedriftene er private aktører som driver 

kommersielt. De andre sykehusene i regionen, Akershus Universitetssykehus, Ullevål 

universitetssykehus og Rikshospitalet har også store mikrobiologiske avdelinger.  

 

3.14 Mattilsynet 
Mattilsynet som er et statlig organ har overtatt etter Næringsmiddeltilsynet i Follo. Oppgaver 

er hjemlet i smittevernloven som sier at mattilsynet plikter å bistå med gjennomføringen og 

overholdelsen av de bestemmelser som er gitt i smittevernloven eller 

kommunehelsetjenesteloven.  

 

Mattilsynet 

- skal underrette kommuneoverlegen når de har mistanke om allmennfarlig smittsom 

sykdom. 
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- samarbeider nært med smittevernlegen i saker som gjelder smittsom sykdom som 

formidles til mennesker via næringsmidler. 

- foretar næringsmiddelkontroll 

- har tilsyn med og kontroller av drikkevann til drikke og næringsformål.  

 

Kommunen fører tilsyn med nedslagsfelt og vannkilden frem til inntak, mens Mattilsynet 

fører tilsyn fra inntak og ut til forbruker, etter drikkevannsforskriften. Mattilsynet er delegert 

tilsyns- og vedtaksmyndighet i næringsmiddelloven etter § 6 med unntak av § 6a 

(tvangsmulkt).  

 

Mattilsynet er rådgiver for kommunen i spørsmål som om næringsmidler og smittevern. Dette 

er spesielt aktuelt i forhold til risiko for fugleinfluensa, hvor Mattilsynet kontinuerlig bidrar 

med oppdatert informasjon og råd til kommunene. 

 

3.15 Nasjonalt folkehelseinstitutt – Folkehelseinstituttet 
Folkehelseinstituttet gir generelle og spesielle råd og veiledning i smittevernarbeidet og er et 

nasjonalt kompetansesenter. Instituttet består av flere avdelinger. De tre mest aktuelle er 

avdeling for smittevern, for miljømedisin og for epidemiologi. 

 

Folkehelseinstituttet brukes regelmessig av kommunens helsepersonell. De utgir MSIS som er 

en nyttig og viktig kilde til informasjon om smittestatusen i befolkningen. 

Folkehelseinstituttet oppfattes som kilden til kunnskap om både epidemiologi, 

smitteforebygging, bekjempelse av smittsomme sykdommer og vaksinasjon.  

 

Til helsestasjonene bestilles vaksiner direkte fra Folkehelseinstituttet. For fastlegene er de 

vanligste Hepatitt B vaksiner til risikogrupper, Gulfebervaksine og influensavaksine til 

risikogrupper. 

 

Folkehelseinstituttet har eget laboratorium som utfører mer spesielle mikrobiologiske 

undersøkelser, som for eksempel legionella. 

 

3.16 Fylkesmannen i Akershus, helseavdelingen 

Helseavdelingen hos Fylkesmannen har en viktig rolle som koordinerende organ for statlige 

helsemyndigheter. Dette er spesielt aktuelt i beredskaps-situasjoner slik som ved utbrudd av 

alvorlige smittsomme sykdommer og ved naturkatastrofer hvor smittevernberedskapen settes 

på prøve. 

 

Helsetilsynet i fylket er ledet av fylkeslegen og blir administrert av Fylkesmannen men er 

faglig direkte underordnet Statens Helsetilsyn. Helsetilsynet har tilsynsmyndighet for bl.a. det 

kommunale smittevernarbeidet. 

 

Samarbeidet med fylkeslegen er i det løpende arbeidet tett og uformelt. For øvrig holder 

Fylkeslegen regelmessige møter med kommuneoverlegene der viktige saker av felles interesse 

tas opp og informasjon utveksles. 

 

3.17 Sosial og helsedirektoratet 
Sosial- og helsedirektoratet gir ut veiledere og retningslinjer. Det er gode muligheter for 

kontakt med direktoratet pr telefon eller e-post for å få svar på spørsmål omkring konkrete 

problemstillinger.  
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3.18 Vaksinasjonskontor 

Bjørnemyr legekontor driver vaksinasjonskontor en dag i uken. En helsesøster tilbyr råd, 

veiledning og vaksinering for å forebygge smittsomme sykdommer i forbindelse med 

utenlandsopphold. Lege ved kontoret er ansvarlig. Alle kan bestille time til vaksinering der, 

uavhengig om de har fastlege ved kontoret. 

 

Ved Vaksinasjonskontoret for Follo DA er ansatt lege og sykepleiere. Dette er et felles 

vaksinasjonskontor for Follokommunene og er lokalisert i Ski. Vaksinasjonsanbefalinger fra 

Nasjonalt Folkehelseinstitutt ligger til grunn for tilbudet. Personer kan henvende seg direkte 

til kontoret.  

 

3.19 Diagnosestasjonen, Ullevål universitetssykehus 

Diagnosestasjonen er fortsatt fylkets ressurssenter i tuberkulosearbeidet. 

Screeningundersøkelser og kontroller etter Mantou-testing utføres der. Etter at Aker sykehus 

ble primærsykehus for Nesodden kommune har tuberkulosearbeidet og behandlingen av 

tuberkulosepasienter gradvis blitt overført dit.  

 

3.20 Tuberkulosekoordinator 
Finnes på Akershus universitetssyskehus 

 

3.21 Olafiaklinikken, Ullevål universitetssykehus 

Klinikken har spesialkompetanse på seksuelt overførbare sykdommer, HIV-infeksjon og 

AIDS. Klinikken ligger ikke i Akershus fylke, og det vil være lite aktuelt å vise til den i 

plansammenheng. Som et tilbud til enkeltpasienter og en kompetansebase er den allikevel til å 

regne med. 

 

3.22 Klinikk for seksuell opplysning 
Klinikken gir veiledning og råd spesielt i forhold til seksuelt overførbare sykdommer. 

Klinikken gir ut metodebok i seksualopplysning og seksuelt overførbare sykdommer. Boken 

brukes ved helsestasjon for ungdom. 
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4. Materiell og lokaler 
 

 

4.1 Private legekontorer 

I beredskapssituasjoner og ved epidemier vil privatpraktiserende legers lokaler kunne 

benyttes. En vil i slike tilfeller kunne pålegge legene særlige arbeidsoppgaver. I mer ordinære 

tilfeller vil benyttelse av disse lokalene kreve et spesielt samarbeid. Lokalene er ikke ordinært 

til kommunens disposisjon. Lokalene er privateide eller leide. Legenes kontorer har flere rom 

for undersøkelser og behandling. Kontorene er godt utstyrt for prøvetaking og eventuelt 

behandling/ vaksinering. Alle legekontorene har minst ett kjøleskap for oppbevaring av for 

eksempel vaksiner. Det er imidlertid ikke spesielt tilrettelagt for å håndtere større utbrudd av 

smittsomme sykdommer. Enkelte kontorer, blant annet Fagerstrand legekontor har to 

innganger slik at det vil være mulig å skille ut enkelte deler av lokalene.  

 

4.2 Helsestasjonene og skolehelsetjenestens lokaler 

Dette er lokaler som ligger spredt i kommunen på helsestasjonene og i enkelte av skolene. 

Disse lokalene er utstyrt for å drive individuelle og grupperettede forebyggende tiltak 

inkludert vaksinasjon. Det er datamaskiner med velfungerende programvare, i nettverk med 

alle helsestasjonens maskiner. Lokalene består av undersøkelses- og behandlingsrom, 

venterom og toalett(er). For å komme til behandlingsrommene må man gå gjennom venterom.  

 

Helsestasjonenes lokaler er ikke godt nok utstyrt eller utformet for mottak av mange syke. 

Imidlertid finnes rom og utstyr inkl kjøleskap som gjør det mulig å blant annet utføre enkle 

lege/ sykepleierundersøkelser og vaksinering. I en beredskapssituasjon vil man prioritere 

forebyggende behandling og vaksinering på helsestasjonene. Total lagerkapasistet for 

vaksiner på helsestasjonene er anslått til ca 2000 vaksiner.  

 

Bedriftshelsetjensten deler lokaler med helsesøster på Alværn ungdomsskole.  

 

4.3 Nesoddtunet sykehjem 
Nesoddtunet sykehjem har lokaler som kan benyttes til blant annet vaksinasjon. Sykehjemmet 

er i skrivende stund under utbygging. 

 

4.4  Sunnaas sykehus 
Sunnaas sykehus er et eget helseforetak og utgjør ingen selvfølgelig ressurs lokal- eller 

personellmessig  for Nesodden kommune.  

 

4.5 Samfunnshuset 
Samfunnshuset og skolenes gymsaler vil kunne benyttes til samleplass, undersøkelser eller 

vaksinering dersom andre ordninger ikke er tilstrekkelig.  

 

4.6 Vaksinelageret 

Ved helsestasjonene oppbevares nødvendige vaksiner for barnevaksinasjonsprogrammet. All 

meldes til SYSVAK. 

 

De private legesentrene har vanligvis enkelte vaksiner liggende, men det finnes ingen pålegg 

om dette. 

Nesodden apotek og Nasjonalt folkehelseinstitutt kan skaffe vaksiner i løpet av få timer til ca 

et døgn.  
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4.7 Smittevernutstyr 
Ved Nesoddtunet finnes noen få smittefrakker og enkle munnbind. Her er også avfallsposer til 

smitteavfall. Nesoddtunet har en egen smittevaskemaskin. Nesoddtunet har innkjøpsavtale 

med leverandører av blant annet smittevernutstyr. Det vil være mulig å bestille bl.a. 

vernemasker (m ventil i klasse FFP3) som er sikker mot SARS, fulgevirus, vannkopper, 

herpes med mer.  Sivilforsvaret har også et lager med smittevernutstyr, blant annet masker 

ved spesielt luftsmitteregime. Det anbefales at masker tilpasset brukeren på forhånd, men i 

krisesituasjoner vil enkeltpersoner kunne utstyres fra sivilforsvaret.  

 

Det finnes ikke lokaler for luftsmitteisolering i kommunen. 
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Smittevern i normalsituasjonen  
 

 

5. Forebygging 
 

 

5.1 Helseopplysning  

Legene gir individuell veiledning omkring smittevern. Hvert legesenter har fått en utgave av 

Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten utgitt av Folkehelseinstituttet. Den gir god 

bakgrunnsinformasjon og bidrar til at alle legene kan gi samme råd og informasjon ved 

sykdomstilfeller. Kommuneoverlegen kan veilede legene der det er nødvendig. 

 

Helsesøstrene sørger for helseopplysning og smittevernveiledning til barn og foreldre. 

Opplysningsarbeidet utføres på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten, og noen ganger i 

barnehagene. I tillegg er helsestasjons- og skolelegene med i veiledning og 

undervisningsarbeide når det er relevant. 

 

Helsesøster og lege ved helsestasjon for ungdom gir veiledning omkring seksuelt overførbare 

sykdommer.  

 

Nyankomne asylsøkere og flyktninger tilbys samtale med helsesøster for asylsøkere og 

flyktninger snarlig etter ankomst. Smittestatus og risiko omkring den enkelte kartlegges. Det 

gis relevant informasjon om smittsomme sykdommer. Skriftlig materiale om aktuelle 

sykdommer kan deles ut. Bosatte asylsøkere og flyktninger får individuell informasjon når de 

er i kontakt med helsestasjonene, skolehelsetjenesten eller lege. 

 

Kommuneoverlegen kan gi veiledning og informasjon til barnehager og skoler alene eller 

sammen med helsesøster. Det skjer ved konkrete problemstillinger omkring smitte, samt 

generell informasjon dersom det er behov for dette.  

  

Helseopplysning ved utbrudd av alvorlig sykdom og i beredskapssituasjon omhandles annet 

sted i denne planen. 

 

5.2 Miljørettet helsevern 
Det foreligger for tiden ingen helhetlig plan for dette arbeidet i Nesodden kommune. 

Kommunen er imidlertid fra januar 2006 med i et interkommunalt samarbeid om miljørettet 

helsevern, hvor konsulenter med spesialkompetanse gjør en del av arbeidet som omhandler 

miljørettet helsevern i nært samarbeid med kommuneoverlegen. 

 

5.3 Vaksinasjon 

All vaksinasjon av barn skjer etter nasjonale retningslinjer i regi av helsestasjonen og 

skolehelsetjenesten. Nasjonale systemer for oppfølging av vaksinasjon benyttes for å følge 

vaksinasjonsdekningen. Vaksinering etter barnevaksinasjonsprogrammet registreres i 

SYSVAK. Vaksinasjon inngår i rutinemessig helsestasjonsprogram og skolehelseprogram 

som nærmest alle barn følger opp. Via fødselsmeldinger og flyttemeldinger fra folkeregisteret 

sikres vaksinasjon til nytilkomne i kommunen. Helsestasjonen fanger opp barn og eventuelt 

foreldre som skal ha forebyggende vaksinering mot Hepatitt B.  

 

Vaksinasjon av voksne kan skje hos fastlegene eller på vaksinasjonsklinikk. Dette er mest 

aktuelt ved utenlandsreiser men også som en del av forebygging mot influensa og alvorlig 
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pneumokokksykdom hos spesielt utsatte grupper. I tillegg setter fastlegene blant annet 

hepatittvaksine til risikoutsatte og difteritetanusvaksine ved sårskader. Det er kommunens 

ansvar å tilby befolkningen influensavaksine, men p.t har kommunen delegert denne 

oppgaven videre til fastlegene som selv er ansvarlig for gjennomføring av denne for sine 

pasienter. Denne ordningen vurderes årlig. 

 

Bedriftshelsetjenesten kartlegger smitte og tilbyr eventuelt vaksine til ansatte i kommunen. 

 

5.4 Tiltak for å forebygge antibiotikaressistens  
Fastlegene anbefales å følge Folkehelseinstituttets ”Smittevernhåndbok for 

kommunehelsetjenesten” og  håndboken ”Antibiotikabehandling i allmennpraksis”. Ellers 

følges retningslinjer og anbefalinger fra folkehelseinstituttet. Spesiell fokus er på å forhindre 

unødvendig antibiotikabruk, for eksempel ved enkle infeksjonssykdommer hos barn. Legene 

sender som regel inn bakterieprøver for resistensbestemmelse ved lokalinfeksjoner og 

urinveisinfeksjoner. Dette sikrer mer rasjonell antibiotikabruk. Infeksjonsmedisinsk avdeling 

ved Aker sykehus er kompetansesenter for rasjonell antibiotikabruk, og kan gi veiledning.  
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6. Spesielle sykdommer 
 

 

6.1 Tuberkulose 

Etter forskrift om tuberkulosekontroll tuberkulosetestes 

- alle asylsøkere, flyktninger, utledninger fra land med høy forekomst av 

tuberkulose som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder. 

- alle personer som har oppholdt seg minst tre måneder i land med høy forekomst av 

tuberkulose og som skal jobbe innen helse sosial og omsorg. 

- personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli 

smittet. 

Testingen gjøres ved Tangen helsestasjon eller hos bedriftslegen.  

 

Uvaksinerte som ikke har positiv Mantou-test eller synlig arr etter BCG får tilbud om vaksine. 

 

Det er laget rutiner for tuberkulosekontroll og oppfølging av asylsøkere og flyktninger samt 

utlendinger fra områder med høy forekomst av tuberkulose. Helsesøster for asylsøkere og 

flyktninger foretar en kartlegging av tuberkulosestatus like etter ankomst til kommunen. Ved 

manglende dokumentasjon på tuberkulosetesting utføres denne og videre oppfølging skjer 

etter retningslinjer i veileder for forebygging og kontroll av tuberkulose. Resultatene arkiveres 

i tuberkulosearkivet. Helsesøster sammen med kommuneoverlegen er ansvarlig for rutinene 

og tuberkulosearkivet.  

 

Kommuneoverlegen mottar alle MSIS meldinger om tuberkulosesmittede og avgjør om det 

skal foretas miljøundersøkelse. Meldingene lagres i tuberkulosearkiv. Det finnes egen lokal 

prosedyre for dette.  

 

6.2 MRSA 
Forebyggende arbeid mot MRSA bygger på Folkehelseinstituttets MRSA-veileder. Den ligger 

til grunn for tiltak ved MRSA smitte i nærmiljøet, og på sykehjemmet. Spesielle 

forebyggende tiltak på sykehjemmet er videre dokumentert og beskrevet i 

infeksjonskontrollprogrammet for Nesoddtunet sykehjem. Det er leder for sykehjemmet som 

er ansvarlig for dette og må rådføre seg med kommuneoverlegen ved behov. 

 

6.3 Influensa 
I normalsituasjonen er det kun aktuelt å tilby influensavaksine til risikoutsatte grupper etter 

anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Kommuneoverlegen bestiller vaksiner og fordeler til 

fastlegene som igjen tilbyr vaksine til sine pasienter. Kommuneoverlegen vil sende ut relevant 

informasjon til fastlegene, men hver enkelt lege er ansvarlig for å holde seg oppdatert på 

gjeldene retningslinjer fra FHI.  

 

6.4 Legionellose 
Kommuneoverlegen mottar meldeskjema for potensielle smittekilder for legionella i 

kommunen. Kommunen iverksetter nødvendige  tiltak for å hindre overføring av legionella 

via aerosol. 

Innehaver av innretninger skal foreta risikovurdering og drive med tilfredsstillende rutiner for 

drift forhold til og vedlikehold. Det skal ta bakteriologiske prøver – kimtall. Anleggene skal 

rengjøres og desinfiseres etter gjeldende retningslinjer. Det er annleggseier som er ansvarlig 

for dette. 
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6.5 Vannbåren infeksjon 
Det er relativt god oversikt over vannkildene og utløpssteder i kommunen. Det foretas 

regelmessige kontroller av drikkevann og badeplasser. Kommuneoverlegen orienteres om 

resultatene av vannprøver, men det er teknisk etat som rekvirerer prøvene og eventuelt 

iverksetter tiltak. Kommuneoverlegen kan pålegge stengning. Det er flere offentlige basseng i 

Nesodden kommune og kommuneoverlegen skal være orientert om disse gjennom meldinger 

ved oppstart. Forsvarlig drift forhold til av bassengene sikres gjennom internkontrollsystemer. 

 

6.6 Matbåren infeksjon 
Det er få serveringssteder i kommunen så risiko for store utbrudd vurderes å være liten. 

Imidlertid har vi Nesoddtunet sykehjem hvor det er samlet mange personer som får mat fra 

felles kjøkken og som har redusert helse. Mattilsynet godkjenner og foretar kontroll av 

virksomheter som håndterer næringsmidler.  

 

6.7 HIV 

Her hindrer taushetsplikten oss i å ha oversikt over forekomst og eventuell smittespredning i 

kommunen. Vi vet at vi har noen HIV positive i vår kommune. Disse er stort sett i kontakt 

med sykehusavdelinger og fastleger. Oversikt over smittestatus på lands- og fylkesbasis får 

legene og kommuneoverlegen regelmessig fra Folkehelseinstituttet. 

 

Helsestasjon for ungdom gir informasjon om hiv forebygging og smitte. Blodprøvetaking 

foretas hos fastlege og videre oppfølging skjer også hos fastlegen.  

 

De fleste flyktninger og asylsøkere får utført HIV test i forbindelse med førstegangs 

legeundersøkelse etter ankomst til kommunen. Det er rekvirerende lege som har ansvar for 

oppfølging av positive prøver. Kommuneoverlegen orienteres gjennom MSIS-meldinger.  

 

6.8 Seksuelt overførbare sykdommer 
I befolkningen er det stadig høy forekomst av chlamydiainfeksjon. 60-80% av tilfellene er 

asymptomatiske. Fastlegene, lege og helsesøster ved helsestasjon for ungdom gir informasjon 

om forebygging, oppfordrer til prøvetaking, behandler, og driver smitteoppsporing. 
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Smittevern i beredskapssituasjoner 
 

 

7.  Tiltak ved påvist eller mistenkt smittsom sykdom. 
 

 

7.1 Meldingsrutiner. Meldesystem for infeksjonssykdommer 

Melderutinene i Nesodden kommune samsvarer med Forskrift om legers og annet 

helsepersonells melding og varsling av smittsomme sykdommer, fastsatt av Statens 

helsetilsyn. Melding av vaksinasjonskomplikasjoner skjer fra helsestasjonen eller legekontor 

hvor komplikasjonen er oppdaget.  

 

Påvist eller mistenkt smittsom sykdom hos asylsøkere eller flyktninger i kommunen meldes 

etter gjeldende Forskrift om legers og annet helsepersonells melding og varsling av 

smittsomme sykdommer. Det vil primært være helsesøster for asylsøkere og flyktninger som 

mottar informasjon om allerede påvist smittsom sykdom hos asylsøker eller flyktning. Denne 

informasjonen videreformidles til kommuneoverlegen og fastlegen som iverksetter videre 

tiltak.  

 

Kontakten mellom fastlegene og kommunen er slik at uvanlige og forebyggbare sykdommers 

opptreden raskt vil meddeles. Fra sykehusene er rutinene at slike opplysninger også sendes 

kommuneoverlegen, ikke bare behandlende lege og fastlege. Melding skjer som pålagt etter 

smittevernloven.  

 

Gruppe A sykdommer skal meldes med muntlig varsling, og skriftlig.  

Gruppe B sykdommer skal meldes skriftlig til kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet 

samme dag. 

 

7.2 Utbrudd 
Leger som mistenker eller påviser utbrudd av smittsom sykdom utenfor helseinstitusjon er 

forpliktet til å varsle kommuneoverlegen.  

 

Nesoddtunet sykehjem er oppmerksom på den særskilte meldeplikten som foreligger for 

institusjoner. Mistenkt eller påvist utbrudd i helseinstitusjon skal varsles. 

 

7.3 Varsling 
Det er etablert varslingsrutiner for enkelte spesielt smittsomme sykdommer og for utbrudd av 

sykdom som kan gi mange syke eller alvorlig sykdom. Varsling innebærer umiddelbar 

muntlig melding til kommuneoverlegen som videre skal varsle Folkehelseinstituttets 24- 

timers smittevernvakt og Fylkesmannen. Ved muntlig varsling skal skriftlig melding sendes 

samme dag. Dersom smittevernlegen eller stedfortreder ikke er tilgjengelig er det legen som 

oppdager varslingspliktig sykdom ansvarlig for at nødvendige tiltak iverksettes. 

Folkehelseinstituttet vil kunne bidra med råd og veiledning. Det kan være aktuelt å varsle 

legevakten for at denne skal kunne varsle leger på vakt.  

 

Det finnes 3 grupper smittsomme sykdommer som er underlagt ulike varslingssystemer:  

Gruppe A smittsomme sykdommer meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og 

leger til MSIS, Folkehelseinstituttet med full pasientidentitet. Legene benytter et eget MSIS 

skjema som de selv har tilgjengelig eller som de får tilsendt fra det medisinsk-
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mikrobiologiske laboratoriet sammen med prøvesvaret som indikerer en meldingspliktig 

sykdom. Meldingen fra legene går i kopi til kommunelegen i pasientens bostedskommune. I 

disse gruppene finnes over 50 ulike smittsomme sykdommer. Oversikt over disse finnes på 

Folkehelseinstituttets hjemmesider. 

 

Gruppe B smittsomme sykdommer meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og 

leger til MSIS, Folkehelseinstituttet uten pasientens navn og fødselsdato. I denne gruppa 

finnes sykdommene gonore, hiv-infeksjon og syfilis 

 

I  gruppe C smittsomme sykdommer  finnes bare to sykdommer, genital chlamydiainfeksjon 

og influensaliknende sykdom. Antallet påviste tilfeller av genital chlamydiainfeksjon meldes 

en gang i året fra alle de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene. Antall tilfeller av 

influensaliknende sykdom og deres kjønns- og aldersfordeling meldes hver uke i 

vitnerhalvåret fra om lag 200 utpekte legekontorer. 

 

Miljøsmitte fra næringsmidler, dyr og drikkevann skal varsles. Kommuneoverlegen skal i 

tillegg til Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen, varsle antatt smitte fra næringsmidler videre 

til Næringsmiddeltilsynet og antatt smitte fra dyr til distriktsveterinær.  

 

Utbrudd i helseinstitusjon skal alltid vasles.  

 

7.4 Prøvetaking 

Legene, hjelpepersonell og helsesøstrene har erfaring og kunnskap om taking av de vanligste 

blod- og mikrobiologiske prøver. Legekontorene og Nesoddtunet har materiell og lokaler for 

blodprøvetaking og rutiner for håndtering og videreforsendelse av prøver. 

Prøvetakingsvolumet kan økes ved behov forutsatt at det finnes tilgjengelig utstyr for 

prøvetaking og videreforsendelse og at hentetjenesten kan øke sin kapasitet.  

 

Mikrobiologiske prøver kan også taes i forbindelse med masseundersøkelse/ prøvetaking på 

annet egnet sted. Helsestasjoner bør holdes ”rene” slik at prøvetaking av syke ikke bør utføres 

der.  

 

Asylsøkere og flyktninger undersøkes av helsesøster for asylsøkere og flyktninger 

umiddelbart etter ankomst i forhold til tuberkulosestatus. Flyktninger som bosettes i 

kommunen innkalles til Mantou-testing når kommunen får melding om at de har kommet. 

Andre relevante blod- og mikrobiologiske prøver foretas i forbindelse med førstegangs 

legeundersøkelse få uker etter ankomst.  

 

7.5 Smitteoppsporing 
Kommuneoverlegen mottar MSIS meldinger og avgjør hva slags tiltak som er aktuelt. 

Kommuneoverlegen er ansvarlig for smitteoppsporing der det er aktuelt.  

 

Det foretas miljøundersøkelser etter gjeldende retningslinjer omkring personer som har fått 

påvist tuberkulose. Kommuneoverlegen avgjør om miljøundersøkelse skal iverksettes, og 

helsesøster utfører undersøkelsen.  
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7.6 Henvisningsrutiner 

Kommunens fastleger følger normal henvisningspraksis ved påvist smittsom sykdom. Ved 

behov for akuttinnleggelse må legen først konferere med vakthavende lege i sykehus for at 

nødvendige smitteforebyggende tiltak kan iverksettes. Dette gjelder spesielt MRSA. 

 

Når det gjelder tuberkulosekontrollen er fylkets diagnosestasjon ved Ullevål sykehus og 

infeksjonsmedisinsk avdeling ved Aker sykehus sentral. Henvisning skjer fra behandlende 

lege eller helsesøster. Oppfølging utover sykehusets ansvar foretas av kommuneoverlege i 

samarbeid med ledende helsesøster. Vi følger de kontroll- og henvisningsrutiner som er 

fastsatt i forskri forhold til om tuberkulosekontroll. 

 

7.7 Terapi 
Terapi iverksettes av andrelinjetjenesten når pasienten er innlagt eller behandles poliklinisk. 

Behandlingen videreføres av helsetjenesten i kommunen. Der innleggelse ikke er nødvendig 

behandles pasientene av legen på hjemstedet som eventuelt konfererer om terapiopplegg med 

spesialavdeling. Vi følger hovedsaklig veiledningene i Smittevernhåndbok for 

kommunehelsetjenesten. Samarbeidet mellom infeksjonsmedisinsk avdeling på Aker sykehus 

og UUS fungerer bra. Kommunens hjemmesykepleietjeneste bidrar i direkte observert terapi – 

DOT. 

 

7.8 Tvang 

Smittevernloven har to paragrafer som gir hjemmel for å bruke tvang overfor enkeltpersoner:  

 

§ 5-2 om tvungen legeundersøkelse – innleggelse til undersøkelse og kortvarig isolering. 

§ 5-3 om tvungen isolering i sykehus. 

 

I begge tilfeller treffes vedtak av smittevernnemnda. Dette er et særskilt organ med 

kompetanse til å avgjøre saker om bruk av tvang. Den består av tre medlemmer, en leder som 

er jurist, en smittevernsakkyndig lege og en lek person. Det er ytterst sjelden at tvang må 

brukes.  Vanligvis oppnår man frivillig medvirkning fra den smittede. Men slike situasjoner 

kan oppstå der en smittebærer også har atferdsavvik eller rusproblem. 

 

Saksgangen i tvangssaker er: 

- Kommuneoverlegen utarbeider forslag til vedtak 

- Fylkeslegen godkjenner vedtaket 

- Smittevernnemnda fatter vedtak 
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8. Beredskap 

 
 

8.1 Innkalling av helsepersonell ved beredskap eller særskilt behov 

Forholdene i kommunen er såpass oversiktlige at helsepersonellet kan nås på kort tid gjennom 

ringerunder. Det vil være kommuneoverlegen som varsler ledere på de ulike steder og 

avdelinger og disse vil igjen kalle inn sine ansatte etter personellister. 

 

8.2 Personell 
Legene må sikre full drift ved de private legekontorene. Generell forebyggende virksomhet 

som screeningundersøkelser og rutinekontroller nedprioriteres. Legeressursene som har vært 

knyttet til helsestasjonene vil da prioriteres i kurativt arbeide hovedsakelig på legesentrene. Et 

annet alternativ er at legene utfører sin offentlige oppgave i et massemottak fremfor i 

skolehelsetjenesten eller på helsestasjonen dersom det blir behov for det. Sykehjemslegene 

bør opprettholde sin arbeidstid på sykehjemmet, eventuelt utvide sin arbeidstid eller sine 

oppgaver på sykehjemmet. Personell på legekontorene kan øke sine stillinger til full tid. Det 

finnes tre legesentre og to solopraktikere. I en beredskapssituasjon hvor man har behov for 

legeressurser i et massemottak kan det være aktuelt at en eller to leger fra hvert av de tre 

legesentrene kalles ut til virksomhet der, slik at drift forhold til en på senteret opprettholdes.  

 

Ved behov for øket beredskap vil helsesøsterstillinger og sekretærfunksjon kunne utvides til 

fulle stillinger. Ledende helsesøster vil være ansvarlig for organiseringen og virksomhet på 

helsestasjonene, og stå i nær kontakt med kommuneoverlegen og eventuell ledelse i en 

beredskapssituasjon.  

 

Det er mange deltidsansatte i pleie- og omsorgsavdelingen. Ved behov for økt beredskap 

finnes her et stort potensial for økte ressurser ved at delte stillinger kan økes til fulle stillinger.  

 

Ekstravakter, permitterte, pensjonerte innkalles av sin leder. 

 

8.3 Lokaler og materielle ressurser 
I en beredskapssituasjon og ved behov for masseundersøkelse, vaksinering, registrering vil det 

være behov for stor kapasitet mtp lokaler. Det vil stille store krav til materiell også, blant 

annet muligheter for dataregistrering og forbruksmateriell. Ved legekontorene og på 

helsestasjonene finnes allerede tilgjengelige dataprogrammer for personregistrering. 

Fastlegene har allerede data om store deler av befolkningen registrert slik at man enkelt ville 

kunne registrere vaksiner eller behandling der. Sannsynligvis vil man kunne få til vaksinering 

hos fastlegene eller på helsestasjonene. Helsesøstre og helsestasjonene bør foreta vaksinering, 

legene og legekontorene bør registrere syke og iverksette eventuelt behandling.  

 

 

Ved ekstreme situasjoner vil idrettshaller ved skolene eller samfunnshuset kunne benyttes til 

massevaksinering eller masseregistrering. PC med programvare kan flyttes fra helsestasjon. 

 

Kommuneoverlegen bør ha base på sitt kontor i Tangen sentrum. Kommuneoverlegen vil 

være ansvarlig for å ha oversikt over risikogrupper og at disse får tilfredsstillende tilbud om 

forebyggende tiltak som vaksine eller behandling. PC på helsestasjonene, med Winmed 

journalsystem vil kunne benyttes av kommuneoverlegen som ikke selv har datamaskin i 

lukket nett for pasientinformasjon.  
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8.4 Vaksinasjon 

Vi kan på kort varsel tilby nødvendig vaksinasjon på kommunens helsestasjoner og 

skolehelsekontorer i tillegg til hos fastlegene. Nesodden apotek og Folkehelseinstituttet kan 

skaffe vaksiner vanligvis i løpet av et døgn. Nasjonalt folkehelseinstitutt har også 

vaksineberedskap.  Det er laget en egen vaksinasjonsplan i fht influensapandemi men denne 

kan enkelt konverteres til andre pandemisituasjoner. 

 

Ved knapphet på vaksiner vil fordelingen av disse bli prioritert til enkelte personer ut fra 

medisinske eller samfunnsmessige vurderinger. Folkehelseinstituttet vil gå ut med 

anbefalinger om hva som er prioriterte grupper og Nesodden kommune vil følge disse 

anbefalingene. 

 

8.5 Legemidler 

Nesodden apotek har lager av alle vanlig brukte medikamenter og skaffer raskt eventuelle 

spesialmedikamenter. Ved Nesoddtunet oppbevares til enhver tid medikamenter, men det er 

hovedsakelig til beboerne så lageret er ikke stort. Lagerkapasiteten på medisiner bør økes i en 

beredskapssituasjon. 

 

Ved utbrudd av smittsom sykdom kan det være aktuelt å gi enkeltpersoner medikamentell 

behandling i en kort periode fra vaksinering til vaksinen er effektiv. Nøkkelpersonell som 

vurderes å kunne bli utsatt for smitte bør få forebyggende behandling samtidig med vaksine. 

Nærmere retningslinjer for hvem dette gjelder, varierer i forhold til sykdom og anbefalingene 

fra Folkehelseinstituttet skal følges.  

 

8.6 Informasjon 

Informasjon til befolkningen kan gis gjennom Foreningsnytt som ukentlig distribueres til alle 

husstander i Nesodden eller gjennom Akershus amtstidende – AMTA, lokalavisen som 

kommer ut alle hverdager. Nesodden kommune har egne nettsider der relevant informasjon 

legges ut kontinuerlig. 

 

I spesielle tilfeller vil informasjon også formidles via tv eller radio.  
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9. Spesielle sykdommer 
 

 

9.1 Tuberkulose 
Melding om tuberkulosesmittede pasienter sendes blant annet til kommuneoverlegen. Når 

kommuneoverlegen får denne meldingen er som regel pasienten med tuberkulose innlagt på 

sykehus, og undersøkelser, prøvetaking og behandling skjer i infeksjonsmedisinsk avdeling. 

Kommuneoverlegen avgjør om det skal iverksettes miljøundersøkelse etter at melding om 

tuberkulosesmitte er mottatt. Andre tiltak omkring smittede personer skjer etter veileder om 

forebygging og kontroll av tuberkulose, utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt. 

 

9.2 MRSA 
Ved mistanke om eller påvist MRSA infeksjon følges ”MRSA- veilederen” fra Nasjonalt 

folkehelseinstitutt og Sosial- og helsedirektoratet. Legene skal ha veilederen tilgjengelig på 

kontoret.  

 

9.3 Influensa 
Det er laget en egen plan for pandemisk influensa. 

 

9.4 Legionellose 
Legionella kan påvises ved antigenpåvisning i urin, agenspåvisning ved dyrkning av 

ekspektorat, transtrachealaspirat eller bronkeoaveolarskylling. Det er en spesialistoppgave og 

gjøres på sykehus. Serologi er aktuelt i oppfølging av sykdommen.  

 

Legionellautbrudd varsles etter MSIS forskriften for varsling av utbrudd. Ved utbrudd varsles 

kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen vil kontakte folkehelseinstituttet og det vil 

iverksettes tiltak. Det vil utføres tilsyn med meldte virksomheter og eventuelle andre 

potensielle smittekilder. Det vil være aktuelt å opprette en smitteverngruppe med personell 

med kompetanse på VVS/ teknisk, ingeniør/ næringsmiddeltilsyn, mikrobiologi, 

smittevern(lege), eventuelt infeksjonsmedisin. Prøvetaking vil skje med vannprøver, 

svaberprøver. Vi vil be om veiledning og søke kunnskap hos personer med erfaring i 

smitteoppsporing ved legionellautbrudd. Analyser kan gjøres ved Folkehelseinstituttet eller 

Forsvarets mikrobiologiske institutt.  

 

9.5 Vannbåren infeksjon eller matbåren infeksjon 
Sykdommer som mistenkes å ha sammenheng med næringsmidler inkl drikkevann varsles 

som utbrudd etter gitte retningslinjer. Det bør settes ned en smitteverngruppe som beskrevet i 

forhold til legionella, og arbeidet med kartlegging, smitteoppsporing, prøvetaking med mer 

ledes av denne. Det er naturlig at kommuneoverlegen vil ha lederansvaret i en slik gruppe. 

Folkehelseinstituttets ressurser vil benyttes etter behov.  
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kommuneoverlege 


