v4-29.07.2015

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge
HDIR Innland 47099161

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

Epost av 29. juli 2022 kl. 12:10
22/20646-10
Andreas Skulberg
01.08.2022

Unntatt
offentlighet:

offl. § 5

Svar på oppdrag om å utrede kostnader ved å klassifisere apekopper som allmennfarlig smittsom
sykdom
Helsedirektoratet viser til vårt brev av 27. juli 2022 til Helse- og omsorgsdepartementet der vi anbefaler
at apekopper blir tatt inn i forskriften om allmennfarlige smittsomme sykdommer.
Vi viser også til departementets bestilling i epost av 29. juli av kostnadsberegning, dersom apekopper
blir en allmennfarlig smittsom sykdom.
Helsedirektoratet har kun beregnet ekstra kostnader ved at sykdommen blir definert som
allmennfarlig smittsom sykdom. Det vil si at for eksempel utgifter til innleggelse, sykemelding av
de smittede osv. ikke er omfattet av anslaget.
Helsedirektoratet har innhentet informasjon fra FHI for å anslå smittetall og å få oppgitt prisen
på vaksiner.
FHI beregner at ca. 3000 personer har høy risiko for å bli smittet med apekopper slik utviklingen
av pandemien er nå. Dersom sykdommen skulle bli endemisk, vil antallet som kan bli smittet øke
vesentlig.
Helsedirektoratet har tatt som utgangspunkt for beregningene at 1000 mennesker blir smittet
med apekopper inneværende år. Alle følgende beløp er oppgitt i antall norske kroner.
For hver pasient som blir smittet, regner vi med at 9 andre blir testet. Egenandeler til testing vil
da utgjøre 59 kroner X 10 000= 590 000
Vi regner at 2000 går til fastlegen, egenandelen er 160 kroner X 2000= 320 000
Vi regner at de 1000 som anslås smittet går til ytterligere en konsultasjon hos fastlegen,
egenandelen er 160 kroner X 1000= 160 000
Vi regner at 300 av de smittede går til spesialist, egenandelen er 375 kroner X 300= 112 500
Sykemelding for nærkontakter som arbeider med mennesker og dyr. Vi regner at hver smittet
har 3 nærkontakter. Hvis vi regner at 20% av nærkontaktene arbeider med mennesker og dyr og
trenger sykemelding i 5 uker. Vi regner ukentlig utgifter til sykepenger til 15 000 kroner pr uke at
hver av disse blir sykemeldt i tre uker utover arbeidsgiverperioden, altså 45 000 kroner. 600
nærkontakter X 45 000= 27 000 000
Helsedirektoratet
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester
Jon Hilmar Iversen
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

