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HDIR       
 
 
 

 

Her kommer forklarende tekst til evt. kopimottaker(e) 
 
 
Oppdrag til de regionale helseforetak og fylkesmennene om smittevernberedskap i 
forbindelse med nytt coronavirus nCoV-2019 

Helsedirektoratet ber fylkesmannen om å hente inn oversikt over lokale planer om 

smittevern i fylket, og følge opp kommuner dersom de ikke har en fungerende 

smittevernplan. Vi ber de regionale helseforetakene om å følge opp tilsvarende overfor 

helseforetakene. 

 
Bakgrunn 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært internasjonal folkehelsekrise (PHEIC) for å 

begrense ytterligere spredning av det nye coronaviruset (2019-nCoV). Dette innebærer at 

myndighetene må forsikre seg om at det er iverksatt relevante tiltak. 

 
Sykdom fremkalt av nytt coronavirus er blitt satt på listen over allmennfarlige smittsomme 
sykdommer og gjort meldingspliktig til MSIS 
Helse- og omsorgsdepartementet har i dag 31. januar besluttet at sykdom fremkalt av nytt 
coronavirus 2019-nCoV er en allmennfarlig smittsom sykdom. 
 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer omfatter alle smittsomme sykdommer, men det 
skjelnes mellom allmennfarlige og øvrige smittsomme sykdommer. Enkelte av lovens 
bestemmelser gjelder bare de allmennfarlige sykdommene. Dette gjelder for eksempel plikt til 
å informere og gi personlig smittevernveiledning, regler for unntak fra taushetsplikt, smitte-
oppsporing, bestemmelser om undersøkelser og isolering,  og  rettigheter knyttet til  
smittevernhjelp.  
 
Helsepersonell som mistenker eller påviser et tilfelle av 2019-nCoV, skal etter Forskrift om 
varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-
forskriften), straks varsle kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen skal umiddelbart varsle 
Folkehelseinstituttet ved å ringe Smittevernvakta (tlf. 21 07 63 48). Dersom det ikke er mulig å 
få varslet kommuneoverlegen, skal Folkehelseinstituttet varsles direkte. Folkehelseinstituttet vil 
varsle bekreftede tilfeller til WHO. 

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. 
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. 
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Departementet har også fastsatt at sykdom framkalt av nytt coronavirus 2019-nCoV er 
meldingspliktig til Meldingssystem for smittsomme sykdommer som sykdom i gruppe A.  
Dette innebærer at lege som oppdager eller får mistanke om smittsom sykdom i gruppe A, uten 
hensyn til taushetsplikt skriftlig skal melde opplysninger som nevnt i forskriften § 1-7, jf. § 2-2, 
til Folkehelseinstituttet og til kommunelegen i den kommunen der den smittede bor.  
Dersom den smittede oppholder seg i en annen kommune enn der vedkommende bor, skal det 
også gis melding til kommunelegen i den kommunen der den smittede oppholder seg.  
Meldingen skal sendes samme dag som sykdommen er oppdaget eller mistenkt. Kopi av 
meldingen skal oppbevares i pasientens journal. 
 
Delegert myndighet til Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet har i dag fått delegert myndighet til å koordinere helsetjenestens innsats i 

håndtering av coronaviruset (2019-nCoV), jamfør Nasjonal helseberedskapsplan. 

 

På bakgrunn av dette, ber  vi fylkesmennene og de regionale helseforetakene følge opp 

kommunenes  og helseforetakenes plikt til å utarbeide plan for vern mot smittsomme 

sykdommer, jfr. smittevernloven §§ 7-1, 7-2 og 7-3.  

 

Planene skal være risikobaserte og derfor også omfatte tiltak for å håndtere situasjoner som vi 

ser ved utbrudd av smittsomme virusinfeksjoner (pandemier). Det forutsettes nå at alle 

kommuner og helseforetak går gjennom egne smittevernplaner.  

 

Fylkesmannen skal ha oversikt over og kunnskap om lokale planer om smittevern, samt yte 

bistand ved behov, jfr. smittevernloven § 7-4. 

 

De regionale helseforetakene skal ha oversikt og kunnskap om helseforetakenes planverk. 

 

Etter smittevernloven § 7-10 skal Helsedirektoratet gjennom råd, veiledning, opplysning og 

vedtak medvirke til at befolkningens behov for tjenester og tiltak blir dekket i forbindelse med 

smittsomme sykdommer. Helsedirektoratet kan bestemme at kommuner, fylkeskommuner 

eller statlige institusjoner skal organisere eller utføre nærmere bestemte tjenester eller tiltak, 

samarbeide, eller følge nærmere bestemte retningslinjer når det er nødvendig for å sikre et 

effektivt og forsvarlig smittevern. 

Smittevernplanene skal være risikobaserte og derfor også innrettet mot truende 

virusinfeksjoner, som ved pandemi. Helsedirektoratet ga i november 2019 ut Nasjonale faglige 

råd for pandemiplanlegging https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/pandemiplanlegging  

Vi viser også til ny nasjonal beredskapsplan mot alvorlige smittsomme sykdommer og 

informasjon på FHIs hjemmesider.   

Dersom mange blir syke som følge av infeksjon med coronavirus, kan det også utløse knapphet 
på medikamenter og utstyr til smittevern. Helsedirektoratet samarbeider med andre for å møte 
en slik situasjon og det blir gitt informasjon når konklusjonen er klar.  
 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/pandemiplanlegging
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-beredskapsplan-mot-utbrudd-av-alvorlige-smittsomme-sykdommer/id2680654/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/rad-til-helsepersonell/
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Isolering i hjemmet 
Flertallet av de som er smittet med nytt coronavirus har kun milde symptomer og trenger ikke 
innleggelse i sykehus. De vil være smitteførende, og isolering i hjemmet kan da være aktuelt. 
Folkehelseinstituttet har på sine nettsider informasjon til helsetjenesten og kommunene om 
karantene og isolasjon i hjemmet. Mer informasjon rundt dette blir lagt ut fortløpende. 
 
Oppdrag 

Fylkesmenn 

Helsedirektoratet ber landets fylkesmenn om å innhente oversikt over smittevernplaner i 

kommunene og yte bistand der det er behov for det. Vi ber de regionale helseforetakene på 

samme måte forsikre seg om at helseforetakene har oppdaterte smittevernplaner. 

Fylkesmannen bør ha spesiell oppmerksomhet på kommuner med internasjonal skips- og/eller 

lufthavn, bussforbindelse og stor tilstrømning av turister, slik Helsedirektoratet ba om i brev av 

24. januar. Fylkesmannen bes også forsikre seg om at det foreligger oppdaterte 

smittevernplaner for nye kommuner, etter kommunesammenslåinger de siste to årene.  

Vi ber fylkesmennene om straks å iverksette tiltak, eventuelt yte bistand til kommuner som ikke 

har en oppdatert og fungerende smittevernplan.  

Helsedirektoratet ber fylkesmennene rapportere hvilke kommuner dette gjelder innen fredag 7. 

februar kl. 12.00 og om hvilke tiltak som er iverksatt. Rapporter sendes til 

postmottak@helsedir.no. Fylkesmennene skal ikke rapportere om kommuner som har 

fungerende smittevernplan. 

 

Regionale helseforetak 

Helsedirektoratet ber de regionale helseforetakene rapportere hvilke foretak som ikke har en 

oppdatert og fungerende smittevernplan innen fredag 7.februar kl. 12.00 og om hvilke tiltak 

som er iverksatt. Det skal ikke rapporteres om helseforetak om har fungerende smittevernplan. 

Rapporter sendes til postmottak@helsedir.no. 

 
Vennlig hilsen 
 
Steinar Olsen e.f. 
avdelingsdirektør 

Vegard Nore 
seniorrådgiver 

Her kommer godkjenningsteksten når dokumentet er godkjent, og blir ekspedert 
    
 
Kopi:               
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
HELSE MIDT-NORGE 
RHF 

           Postboks 464 7501 STJØRDAL 

HELSE NORD RHF            Postboks 1445 8038 BODØ 
Helse Sør-Øst RHF            Postboks 404 2303 HAMAR 
HELSE VEST RHF            Postboks 303 4068 STAVANGER 
Landets fylkesmenn                                  
 


