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PLANDOKUMENT
Beredskapsområde Helsemessig og sosial beredskap
Underkapittel
Smittevern
Plantittel
Smittevernplan for Snåsa Kommune
Formål
Kommunens smittevernarbeid skal verne befolkningen mot smittsomme
sykdommer, sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i
verk nødvendige smitteverntiltak og ivareta rettssikkerheten til den
enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak.
Eksempler på
 Utbrudd av smittsomme sykdommer, epidemier
aktuelle situasjoner  Forebyggende smittevernarbeid, kontroll av tuberkulose,
helsekontroll ved arbeidsinnvandring
 Smitte ved næringsmidler
 Smitte ved forurenset drikkevann/vannforsyning
Ansvarlig
Kommunalsjef helse og omsorg
Ansvarlig fagperson Kommuneoverlege/smittevernlege
Planens innhold
Planen referer til Folkehelseinstituttets nettsider, særlig Smittevernboka
som eHåndbok.
Planen omhandler forebyggende tiltak og smittevern ved vanlige
smittesituasjoner og egne tiltakskort for alvorligere hendelser
Planen utarbeidet
Dato: 21.06. 2018
Av hvem:
Kommuneoverlege/smittevernlege
Ulf Seljeid
Planen revidert
Dato:
Av hvem:
Planen godkjent
Dato:
Av hvem:
Revisjon
Planen revideres hvert 4. år, eller når endringer i ansvarsforhold eller
andre forhold krever det.
Oppdatering av varslingslister skjer fortløpende, årlig innen 1. mai.
Ansvar: Smittevernlege
Opplæring
Nytilsatt personell i helse, pleie og omsorg i Snåsa kommune gis
informasjon ved en informasjonsfolder om smittevern.
Øvelser
Det bør gjennomføres en smitteøvelse hvert annet år. Ansvar for dette
har smittevernlegen. Eventuelt i samarbeid med krisestab hvert 4 år.
Dokument I Compilo
distribusjon
 På Internett under www.snåsa.kommune.no
 Smittevernplanen er tilgjengelig i papirutskrift:
Eksemplar nr.
Funksjon / navn / sted
1
2
3
4
5
6

Smittevernlege
Legekontoret
Steinkjer legevakt
Mattilsynet
Helseforetaket
Rådmann/kommunalsjef
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1. Innledning
Smittevernplanen beskriver Snåsa Kommunes rutiner for smittevernberedskap, og er en del
av kommunens beredskapsplan.
Kommunens smittevernarbeid skal verne befolkningen mot smittsomme sykdommer, sikre at
helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og ivareta
rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak
Informasjon om Snåsa kommunes arbeid med «Grunnleggende smitteverntiltak er lagt ut på
hjemmesiden til Snåsa kommune.
Ved utbrudd av smitte er Folkehelseinstituttets nettsider vår viktigste informasjonskilde,
særlig Smittevernboka som eHåndbok.
Smittevernplanen baseres på Lov om Smittevern, og Lov om helsemessig og sosial beredskap.

2. Definisjoner


Krise er i denne sammenheng en oppstått hendelse/situasjon som ikke kan takles med
organisasjonens vanlige ressurser, så som:



Epidemi – et utbrudd av infeksjon blant et stort antall mennesker (for eksempel mat- eller
vannbårne infeksjoner, som influensa, Legionella, m.m.)



Pandemi – et verdensomspennende utbrudd (eksempel ”Spanskesyken”, svineinfluensa)

Andre begrep i denne sammenheng:


Utbrudd – to eller flere rammes av en smittsom sykdom.



Endemi – et lokalt utbrudd (for eksempel av hjernehinnebetennelse - meningitt).

3. Ansvar
Ved en endemi vil vanligvis fastlegen(e) og smittevernlegen takle situasjonen.
Ved en epidemi vil det være behov for flere ressurser slik som kommunens smittevernenhet
og kriseledelse, legevakten, fastleger, Folkehelseinstituttet m.m.
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4. Prosedyre for varsling av smitte fra institusjoner og skoler
4.1

Skoler/barnehager:
1. Den ansatte som oppdager smitteutbruddet varsler enhetsleder
2. Enhetsleder varsler smittevernlegen/ kommuneoverlegen og helsesykepleier.
3. Enhetsleder samhandler med smittevernlegen/ kommuneoverlegen om videre
tiltak/varsling.
4. Enhetsleder varsler kommunalsjef.

4.2

Institusjoner:
1. Den ansatte som oppdager smitteutbruddet varsler snarest ansvarlig sykepleier.
2. Ansvarlig sykepleier varsler avdelingsleder.
3. Avdelingsleder samhandler med tilsynslegen/ evt. legevakt og kommuneoverlegen
om videre tiltak/varsling
4. Avdelingsleder varsler enhetsleder og kommunalsjef

4.3

Varsling av kommuneoverlege/smittevernlege

Alltid oppdatert prosedyre for varsling av utbrudd av smitte finnes på kommunens hjemmeside.
Varslingsliste:
A. Kommuneoverlege/smittevernlege Ulf Seljelid Mob: 92 63 31 00
E-post: ulf.seljelid@snasa.kommune.no
B. Hvis A ikke nås, kontakt ass.kommuneoverlege Magnus Tølløv
Kjøbli mob: 90 79 91 13
E-post: magnus.kjobli@snasa.kommune.no
C. Hvis B ikke nås, kontakt Kommunelege Nina Kjenstadbakk,
Mob: 95 21 76 10 E-post: nina.kjenstadbakk@snasa.kommune.no
4.4




Varsling av kommunens ledelse:
Rådmann og kommunalsjef skal alltid varsles hvis det er dødsfall eller fare for dødsfall
Informasjonsansvarlig (rådmannen/ den han delegerer ansvar til) i Snåsa kommune
skal varsles ved utbrudd av smitte, selv ved mindre hendelser.
En må også tidlig i forløp av smitteutbrudd tenke på varsling i henhold til varslingsliste
Helse og sosial beredskap.
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5.

Faglig kriseledelse – HVEM GJØR HVA?

Det overordnede ansvar for tiltak ligger hos kommuneoverlegen/smittevernlegen.
Følgende personer utgjør faglig kriseledelse:
Funksjon
Navn
Kommuneoverlege
Ulf Seljelid
Ass.kommuneoverlege
Magnus Tølløv Kjøbli
Kommunelege
Nina Kjenstadbakk
Helsesykepleier
Tone Lise Opheim

Mobiltelefon
92 63 31 00
90 79 91 13
95 21 76 10
91 85 30 87

Faglig kriseledelse for smittevern møtes på Snåsa Helsehus evt. møtelokale på Herredshuset.

6. Oppgaver – HVA SKAL VI GJØRE?
6.1

Videre varsling og informasjon

Sjekkliste for varsling:
Hvem varsles
 Rådmann og ordfører
 Legevakt og fastleger
 Avdelingsledere på institusjonene (se varslingslister)
 Sykehuset
 Fylkeslegen - Helsetilsynet - Folkehelseinstituttet
 Mattilsynet ved mistanke om smitte via mat/vann
 Politiet ved behov

Ansvar
Kommunalsjef
Kommuneoverlegen/Smittevernlegen
Enhetsleder / kommunalsjef
Smittevernlegen

 Kriseteamet ved behov
 Helsesykepleier

Smittevernlegen gjennom kriseledelsen
Smittevernlegen

6.2



6.3

Smittevernlegen

Snåsa kommunes varslingslister
Varslingslistene finner du i elektronisk kvalitetssytem (TrinnVis) eller i
papirkopi der smittevernplan oppbevares.
Varslingsliste for Helse og sosial beredskap.

Tiltak ved utbrudd av smitte

Som hovedregel vises til ”Smittevernhåndboka” på Folkehelseinstituttets nettsider for vanlig
forekommende smittesituasjoner, se Smittevernboka som eHåndbok.
For noen hendelser har Snåsa kommune utarbeidet egne tiltakskort / skjema / planer.
 TS – 01 Pandemi / influensa – epidemi
 TS – 02 TuberkuloseTuberkuloseprogram for Snåsa kommune
 TS – 03 Varslingsliste for Helse og sosial beredskap
 TS – 04 Rosanalyse




Sikkskader, Hepatitt B og C/HIV
Norovirus
Smittsom hjernehinnebetennelse
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6.4


Informasjon
Generell engstelse i befolkningen utløst av en hendelse nødvendiggjør omfattende,
saklig, lettfattelig og gjentatt informasjon til publikum.



Kommunens informasjonstjeneste bistår med informasjon til presse og publikum, og
smittevernlegen bistår med faglige innspill.



Opprettelse av publikumstelefon vurderes i samråd med kriseledelsen / rådmannen.



Om nødvendig utarbeider informasjonsleder og smittevernlege en informasjonsplan

7. Ressursoversikt – HVA HAR VI Å HJELPE OSS MED?
7.1








I Snåsa kommune
Fastleger/Legevakten
Kommuneoverlegen
Helsesykepleier med vaksinasjonskontor
Stab helse/omsorg
Kriseteamet
Psykiatrisk nettverk
Kirkekontoret

7.2





Regionale/nasjonale ressurser
Helseforetaket
Folkehelseinstituttet
Sivilforsvaret
Røde Kors

7.3 Fysiske ressurser
 Sykeheimen har ingen dedikerte isolatplasser hittil.
 Ved større behov benyttes kommunens evakueringsplan

Smittevernplan Snåsa Kommune – Vedlegg

TS01 Pandemi – tiltakskort Kriseledelsen
Tiltakskort
TS01

Plan for Helsemessig og sosial beredskap
Utarbeidet av:
Oppdatert av:
Godkjent av:

Dato
Dato
Dato

Mål / hensikt:
 Begrense spredning av smitte ved Pandemisk influensa (et nytt
influensavirus som store deler av befolkningen mangler immunitet
mot)
 Begrense skadevirkningene av en pandemi på drift av kommunale
tjenester (helse/omsorg, skole/barnehager)
Ansvar og oppgaver:
 Smittevernlegen har ansvar for at kommunens smitteverntjenester
fungerer.
 Kommunens lederlag har sammen med smittevernet ansvar for at
tiltakene i planverket gjennomføres.

Organisasjon

Helsedirektoratet

Fylkeslegen

Hvordan:
 Mye av informasjon og direktiver vil komme fra sentralt, nasjonalt
hold. Kommunen vil få ansvaret for å sette disse ut i livet.
Kommunen
 En pandemi utvikles over tid, og er ikke en hendelse hvor normalt vil
være nødvendig å sette i verk plan for Kriseledelse.
 Kommunens lederlag supplert med kommuneoverlege,
beredskapsmedarbeider(e) og andre aktuelle ressurser leder arbeidet.
 Ved pandemi vil det bli avholdt planleggingsmøter med fastleger og andre helseaktører i
Snåsa kommune, hvor plandokumentene blir gjennomgått.
Økonomi:
 En pandemi vil kreve store ressurser, sannsynligvis langt utover rådmannens myndigheter
ift daglig drift. Det vil være nødvendig med tilleggsbevilling eller statlige garantier
Informasjon:
 Godt informasjonsarbeid er avgjørende
 En forholder seg mest til nasjonale myndigheters råd om hvilken informasjon som gis ut,
dernest i forhold til lokale vurderinger.
Aktuelle dokumenter:
 Smittevernplanen inkl. tiltakskort for pandemi og massevaksinasjon
 Nasjonal pandemiberedskapsplan
 Kommunens RoS-analyse vedrørende pandemisk influensa
 Kontinuitetsplanlegging – pandemisk influensa (Veileder fra DSB)
 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner
 Nasjonal legemiddelberedskap

8

Smittevernplan Arendal Kommune - Vedlegg

V03 Varslingsliste for Helsemessig og sosial beredskap
Plan for Helsemessig og sosial beredskap

Varslingsliste V03

Utarbeidet av:
Oppdatert av:
Godkjent av:

Uf Seljelid

Dato:
Dato:
Dato:

21.06.18

Gjelder for følgende uønskede hendelser:
Straks det oppstår en situasjon som krever innsats ut over hva tjenestens normale ressurser kan håndtere, varsles ledelsen for kommunens helse- og sosialtjeneste.
Ved sannsynlig allmennfarlig smitte varsles den smittevernansvarlige kommuneoverlegen.
Pri Stilling
1 Kommunesjef Helse og Omsorg

Navn
Ester Brønstad

Tlf.jobb
90 11 56 19

Tlf.mob
Kontor
Merknad
90 11 56 19 Herredshuset

Kommuneoverlege /smittevernlege

Ulf Seljelid

74 13 83 50 92 63 31 00 Helsesentret

Ass.kommuneoverlege

Magnus Tølløv Kjøbli

74 13 83 50 90 79 91 13 Helsesentret

Kommunelege/tilsynslege sykeheimen

74 13 83 05 95 21 76 10 Helsesentret

Legevakt

Nina KjenstabakkSteinkjer
Karin Grøttum

Enhetsleder Familiesentralen

Ragnhild Agle

99 58 37 27 99 58 37 27 Helsesentret

Pleie og omsorgsleder

Mimi Jørstad

74 13 83 71 97 68 05 04 Helsesentret

Nav sosialtjenesten

74 16 93 83

55553333

Ansvarlig for oppdatering av varslingslista: Helse og Sosial v/Ragnhild Agle

92 83 95 75 Steinkjer

Herredshuset

