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Høringssvar: Høring - Endringer i smittevernloven

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått innspill til høringen fra våre relevante faggrupper.
Vi kommenterer både konkrete lovparagrafer og momenter i notatet som vi har merknader til. 

Generelle kommentarer
NSF ønsker en oppdatering av lovverket velkommen. Smittevernloven av 1995 avspeiler ikke godt nok dagens 
utfordringer på smittevernfeltet, blant annet de utfordringene vi står overfor med antibiotikaresistente bakterier, 
oppblomstring av smittsomme sykdommer vi trodde var bekjempet, og mulig nye, hittil ukjente sykdommer. En revidert 
lov bør i større grad balansere omtalen av smittevern innenfor både spesialist- og kommunehelsetjenesten, forebygging 
og behandling. 

Loven bør følges opp av en styrking av smittevernkompetansen i alle ledd av helsetjenesten. Det bør vurderes å innføre 
formelle krav til oppdatert smittevernkompetanse. Helsepersonell må ha en grunnleggende kulturforståelse og 
kompetanse på holdninger til helsevesenet, spesielt blant innvandrere som kan ha erfaringer og holdninger som kan 
virke som barrierer for et godt smittevernarbeid. «To be truly effective in our work it is essential to not only develop 
systems for communicating across language barriers, but we must also understand how people draw on aspects of their 
culture to influence their health decision making”.1 (Jfr. § 4-9).

En særlig sårbar gruppe er papirløse immigranter. Dagens regelverk legger store begrensinger i mulighetene for å 
avdekke og avhjelpe smittevernbehov i denne gruppen. Det fører til en forsterket sårbarhet hos en allerede utsatt 
gruppe mennesker, til dårligere helse for den enkelte og til økt risiko for folkehelsen. Revisjon av smittevernloven bør 
derfor følges opp med en oppmykning av forskriften om helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet.

Det bør i § 3-8 vurderes innført en omtale av helsepersonells ansvar for å vaksinere seg, og arbeidsgivers ansvar for å 
legge til rette for dette. Loven bør regulere at helsepersonell skal sikres mot smitte i utførelsen av sitt arbeid, jfr. 
smittevernforskriftens §§ 1-1 og 2-2. 
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Kap.4 Ny bestemmelse om generelle vilkår for bruk av smitteverntiltak
Vi er tilfreds med at det foreslås en tydeliggjøring av de fire generelle vilkårene, og at frivillighet trekkes fram som et 
gjennomgående hovedprinsipp.

Kap.5: Informasjon og personlig smittevernveiledning
Smittevernveiledning knyttes i beskrivelsene opp mot legen/kommunelegens oppgaver og ansvar. Smittevernveiledning 
bør ikke avgrenses til kun å omhandle legens oppgaver. Informasjon om diagnoser ol. er et klart legeansvar. Andre 
deler av smittevernveiledningen, som råd og veiledning til pasienter/pårørende, gis i praksis ofte av helsesøstre og 
smittevernsykepleiere ved smittevernkontor/vaksinasjonskontor/andre kommunale tjenester, og hygienesykepleiere/ 
smittevernsykepleiere/rådgivere i smittevern i spesialisthelsetjenesten. Et viktig verktøy i dette arbeidet er forskrift om 
smittevern i helse- og omsorgtjenesten, som har sin hjemmel i smittevernloven. Det faktiske tverrfaglige arbeidet med 
smittevern bør gjennomgående avspeiles i lovverket, slik det foreslås i § 2-3 første ledd. Det bør vurderes om dette 
også bør omhandle varslingsplikten.

§ 2-1 første ledd bør tydeliggjøre at informasjon og personlig smittevernveiledning skal være tilpasset den enkeltes 
behov. Høringsnotatet anbefaler skriftlig materiell, samt å eventuelt vurdere tolking for å sikre at den smittede forstår 
veiledningen fullt ut. Smittede med mangelfulle eller helt manglende norsk-kunnskaper, har krav på informasjon på eget 
språk eller tolking av godkjent tolk. Analfabeter bør tilbys informasjon eks. ved hjelp av illustrasjoner/film fremfor tekst.  
Informasjon må utarbeides for ulike digitale plattformer. Relevante brukergrupper og fagmiljø bør trekkes inn i 
utarbeidelsen av informasjonsmateriell.

Kap.6: Tvangstiltak
§ 5-1 oppstiller en plikt til å gi beskjed og oppsøke lege når det er grunn til å anta smitte med allmennfarlig smittsom 
sykdom hos seg selv eller noen man har omsorg for. Vi spør oss hvor allment kjent denne plikten er, og dermed hvilke 
reelle muligheter «folk flest» har til å etterleve plikten. Her mener vi det er et stort informasjonsbehov.

Forslagene om tvungen isolering og tvungen medikamentell behandling reiser prinsipielle og etiske problemstillinger, og 
innebærer en stor inngripen i privatlivet. Basert på øvrige strenge regler om bruk av tvang mener departementet at dette 
ikke innebærer at loven lempes. Det foreslås adgang til å forlenge isoleringstiden til over ett år, men uten at det angis 
noen øvre grense. NSF mener det bør legges inn krav til regelmessig og relativt hyppig vurdering av behovet for fortsatt 
tvungen isolasjon, der tiltak for å avdempe belastningen av slik isolasjon tillegges stadig større vekt. Det foreslås videre 
å fjerne vilkåret om at medikamentell behandling bare kan gjennomføres uten fare eller større ubehag. NSF mener dette 
vilkåret bør beholdes. Det bør tydeliggjøres at forbigående plager/ulemper må påregnes som en vanlig følge av 
medikamentell behandling. Vi viser for øvrig til våre merknader om strafferettslige forhold i høringssvar til NOU 2012:17 
Om Kjærlighet og kjøletårn2 fra 2013.
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Kap.7: Fylkesmannen
Vi støtter forslaget om at fylkesmannen tillegges et bredere perspektiv på smittevernet generelt, men savner en 
nærmere beskrivelse av hvordan dette er tenkt utover å skulle samordne regionalt og lokalt planverk.

Kap.8 Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet:
Smittevern er et relativt «smalt» fagområde i Norge. Tradisjonelt har nødvendig informasjon (overvåkingsdata, 
regelverk, råd) samt vaksiner kommet fra Folkehelseinstituttet (FHI), som innehar spisskompetanse på 
smittevernområdet. I det praktiske smittevernarbeidet i kommuner og på sykehus er FHI den primære kilden til 
kompetanse, rådgivning og informasjon. Helsedirektoratet oppleves å ha en nokså perifer rolle for «førstelinjen». Til 
tider har ansvarsdelingen mellom direktorat og FHI opplevdes uklar, og rådene ukoordinerte. Dette er egnet til å forvirre 
og komplisere det praktiske smittevernarbeidet. Dette inntrykket bekreftes i Stortingsmeldingen om beredskap mot 
pandemisk influensa3. Vi er tvilende til at det å lovfeste at FHI skal gi «faglig» bistand og råd, og å fjerne «råd» fra Hdirs 
oppgaver er tilstrekkelig for å tydeliggjøre oppgaver og ansvar. Departementets beskrivelser i høringsnotatet er heller 
ikke spesielt klargjørende. 

Med migrasjon, stadig økende reiseaktivitet, resistensutvikling mm. må vi påregne behov for økte ressurser til 
smittevernarbeid i tiden framover. Etter NSFs syn er det viktig at FHI fortsatt innehar rollen som et spisskompetent, 
nasjonalt fagmiljø. Det vil bidra til å sikre kvalitet i smittevernarbeidet og å motvirke regionale/lokale forskjeller, og 
dermed ulikhet i helse. Helsedirektoratets instruksmyndighet og ledelse i kriser og beredskapssituasjoner må basere 
seg på faglige råd fra, og dialog med FHI. Med de omorganiseringer og kutt som har vært på Folkehelseinstituttet de 
siste årene opplever vi dessverre at instituttet nå sliter med å fylle sin rolle innenfor smittevernområdet. 

Kap.9 Regionale helseforetak
Det fremstår noe uklart hva departementet faktisk foreslår. Høringsnotatet kan gi inntrykk av at man legger opp til en 
regionalisering av det samlede smittevernarbeidet. I forslag til endring av § 7-3 andre ledd skapes usikkerhet om det er 
tenkt at regionale helseforetak skal ha ansvar for smitteverntiltak i helsetjenesten, eller også utenfor 
helseinstitusjonene/for hele helseregionen. Tenker man med helsetjenesten her spesialisthelsetjenesten, eller også 
kommunehelsetjenesten? Dagens ansvarsdeling opplever vi er velfungerende. Kommunene har ansvar for alt 
smittevernet (i samfunnet og i helsetjenesten) i kommunene. RHF-ene har ansvar for smittevernet innenfor sykehusets 
vegger og for å gi spesialisthelsetjenester (diagnostikk, behandling, isolering mv) til pasienter med smittsomme 
sykdommer. Dagens lovverk legger til rette for godt samarbeid mellom kommuner og sykehus. Det viktigste er å 
samordne kunnskap, råd og prosedyrer slik at man oppnår smidige overganger og sammenhengende tjenester for 
pasientene/befolkningen. Eksempelvis har noen regioner/deler av regioner et opplegg for 
undervisning/rådgiving/befaringer m.m. som er utover det som er beskrevet som «veiledningsplikt», og som er 
helt/delvis finansiert av kommunene som deltar. Det er både unødvendig og uhensiktsmessig å innføre et mellomledd i 
dialogen mellom kommunene og FHI, slik forslaget om de regionale helseforetakenes koordinerende rolle kan tolkes.
Vi støtter en styrking av de regionale smittevernkontorene, med da som er supplement til, og ikke en erstatning for FHIs 
nasjonale funksjon. NSF mener ansvars- og oppgavefordelingen må tydeliggjøres, og at de regionale helseforetakene 
skal ha ansvar for smitteverntiltak i spesialisthelsetjenesten. Det bør imidlertid gjenspeiles som et lovkrav at smittevern 
skal inngå i samarbeidsavtalene mellom kommuner og regionale helseforetak.

Hva gjelder § 7-3 tredje ledd kan regionale kompetansesentra være et viktig supplement til FHI. De fleste av dagens 
kompetansesentra for smittevern (senter for sykehushygiene) er imidlertid ikke dimensjonert, finansiert eller har 
tilstrekkelig kompetanse til å ta over eventuelle oppgaver fra Folkehelseinstituttet, eller til å betjene 
kommunehelsetjenesten på en tilfredsstillende måte. De innehar ikke nødvendig spisskompetanse på eks. 
utbruddssituasjoner. Råd, veiledning og bistand om smittevern fra helseforetak til kommuner har variabel kvalitet, og 
delvis opplever kommunene å inneha mer oppdatert kunnskap og en mer pragmatisk tilnærming til løsninger enn 
foretakene. Skal vi oppnå et likeverdig smitteverntilbud over hele landet, mener vi FHI må sikres nødvendige 
rammebetingelser for å ivareta funksjonen som nasjonalt smitteverninstitutt som kan bistå både kommuner og foretak 
med kompetanse, råd og samordning. 
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Kap.12: Utvidelse av hjemmelen for forhåndsundersøkelse for smittsomme sykdommer
Forslaget støttes. Vi vil anbefale at det i lovteksten presiseres at forhåndsundersøkelse også skal gjelde for selvstendig 
næringsdrivende og tjenesteytere. Vi er usikre på om disse gruppene automatisk vil oppfattes dekket av begrepet 
arbeidstakere.

§3-2 bør tydeliggjøre hvem som har ansvar for screening, og om dette gjelder mer enn forhåndsundersøkelse av 
tuberkulose (eks. MRSA). Det må også fremgå i lov eller forskrift hvem som har ansvar for finansiering av 
forhåndsundersøkelse. Dette er blant annet aktuelt med tanke på utdanningsinstitusjoner med bla. lege- og 
sykepleierstudenter som kommer fra utlandet/har tatt deler av studiet i utlandet.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By                            
Forbundsleder

Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef

Kopi: Landsgruppen av helsesøstre NSF
NSFs faggruppe for smittevern
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