
Frode Forland

Fagdirektør smittevernråd og -overvåking

Fremtidens smittevern og
rollen til Folkehelseinstituttet



Fremtidens folkehelsehelsetrusler -
WHO

• Sykdommer med utbruddspotensiale
– Kolera, gulfeber, ebola, SARS, influensa
– Effekt på helse og også andre samfunnsstrukturer

• AMR
– Medisinske fremskritt trues av resistensutvikling

• Matbårne infeksjoner
– Internasjonalisering av produksjon og handel gir økt potensiale for 

store utbrudd

• Villede og ikke-villede hendelser
– Kjemiske hendelser 

• Petrokjemisk avfall dumpet i Abidjan – 90 000 trengte medisinsk hjelp

– Radioaktivitet
• Tsjernobyl

– Klimaendringer
• Frankrike 2003 – 15 000 excessive deaths pga varmebølge



Fremtidens smittevern – en 
trusselvurdering

Antibiotic Resistance
Threats in the United States 
2013 



Nye utfordringer betyr nye metoder og 
ny rolle for FHI?



Internasjonal påvirkning av norsk 
arbeid

FN

WHO

ECDC

EU
Joint programming
initiative

Joint Action

GLASS

Core
competencies for 
infection control
and hospital 
hygiene 
professionals in 
the European 
Union

UN declaration on
Antimicrobial 
resistance

FHI

HoD UDI Statsministers
kontoret

Clean care is 
safer care

RHF

HF

Kommuner

Prevalens



Smittevern i helsetjenesten – tenk helhetlig 



FHI – staten sitt smitteverninstitutt 
Sentrale oppgåver etter smittevernlova § 7-9

Overvaking

– Nasjonalt og 
internasjonalt

 Vaksineforsyning

• Barnevaksinasjons -
programmet

• Vaksinevakta

• Produksjon/utvikling

 Framskaffe kunnskap

 Råd og tenester

• Helsetenesta

• Sentrale styresmakter

• Kommunar, fylke

• Andre etatar

• Befolkninga

Rådgjeving:
Veiledarar, www.fhi.no, fagfolk via telefon 
eller e-post, Vaksinetelefon,

smittevernvakta og mikrobiologisk 
beredskapsvakt utanfor arbeidstid, 
feltepidemiologisk gruppe

Overvaking: 
Epidemietteretning og registerdrift, 
helseanalyser mm

http://www.fhi.no/


Ny organisasjonsmodell FHI
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Psykisk og fysisk helse

SIRUS, bibliotek

Smittevern, miljø og helse

Helsedata og digitalisering

Rettsmedisinske fag

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet
Helsebiblioteket
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Avdeling for internasjonal folkehelse

Sekretariatet for Vitskapskomiteen for mattryggleik



Område Smittevern, miljø og helse
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Miljø, helse 
og beredskap

Fagdirektørar

Laboratorium

Smittevernråd 
og overvaking

avdelingar

Vaksinar

Forsking og 
helseanalysar

Akutt og 
klinisk 

toksikologi

Luft, støy, 
grøne 

område

Fare- og 
risikovur-
deringar

Miljø-
ekspo-
nering

Forsøks-
dyr

Bakteriologi

Virologi

Immunologi 
og sero-

epidemiologi

Mylekylær-
biologi

Lab. -
støtte

Biofarma-
søytisk 

produksjon

Mat, vatn, 
zoonosar, vektor-
bårn. infeksjonar

Luftbårn. og 
vaksineførebygb. 

infeksjonar

Influensa Helsetenesteasso-
sierte infeksjonar

og resistensSOI, blodsm, TB

Vaksine-forsyning, biverknader 
og informasjon 

Registerforvaltning 
og -utvikling

Biostatistikk og 
modellering

Skade-
dyr



Nokre døme frå avdelingane for 
smittevernråd og overvaking

Smitte fra mat, 
vatn og dyr

 Næringsmiddel-
bårne

 Listeria

 Campylobacter

 Noro

 Hepatitt A

 Vannbårne

 Legionella

 Vektorbårne

 Zika

 Import-
sjukdomar

 Ebola

Tuberkulose, 
blod og seksuell 

smitte

• SOI

• HPV

• HIV

• Hepatitt B og C

• Gonokokkar

• Mykobakteriar (TB)

Vaksineforebygg
-bare infeksjonar

• Meslingvirus

• Entero-/rotavirus

• Pneumokokkar

• Streptokokkar

• Meningokokkar

• Haemophilus
Influenzae

• C. diphteriae

• C. tetanii

Influensa

• Influensa

• SARS og MERS

Resistens og 
infeksjonsforebyg

ging

• Sjukehushygiene

• Smittevern i 
helsetenesta
utanfor sjukehus

• Antimikrobiell 
resitens

• Noro



Smittevernråd og -overvaking

• Heilskapleg kunnskapsproduksjon innan kvart tematisk 
område

• Samordnar kompetanse på
– Overvaking
– Vaksinar
– Mikrobiologi

• Løpande infeksjonsovervaking og rådgjeving
• Ekstern kommunikasjon prioritert

– HOD, kommunar, helseforetak
– Befolkninga
– Andre etatar



Smittevern i Norge for framtida

Smittevern i Norge 

Nasjonale referansefunksjonar i 
medisinsk mikrobiologi (HOD)

Målbilete: register innan smittevern

Smittevern i kommunane (HOD)



Referansefunksjonar i medisinsk 
mikrobiologi
1. Finansiering av referansefunksjonane

(særskilt folkehelsemikrobiologidelen) .

2. Differensierte referansefunksjonar.

3. Heilskapleg nasjonal analyse innan
«folkehelsemikrobiologi». Heimel i MSIS-forskriften



Smittevern i kommunane

Detter arbeid har involvert representanter fra:
FHI, Hdir, smittevernleger i kommuner, Mikrobiologiske lab, 
infeksjonsmedisinske avdelinger, mattilsynet, forsvarets forskningsinstitutt, 
Vetinærinstituttet, Regionalt kompetansesenter for smittevern og 
Kompetansesenteret for antibiotikaresistens



Smittevern i kommunane - mandat

1. Kartleggje kommunane sine utfordringer på 
smittevernområdet og røynsler med smittevernarbeid

2. Gjennomgå kommunane sine framtidige behov – definere mål 

3. Foreslå tiltak og endringer som kan heve kvaliteten i 
smittevernarbeidet i kommunane

4. Utgreie økonomiske og administrative konsekvensar



Organisering

Folkehelseinstituttet og 
Helsedirektoratet i 

samarbeid med 
kommunane

Intern 
arbeidsgruppe

Prosjektgruppe

Referansegruppe

Referansegruppe

• Kommunehelsetenesta: 
Smittevernoverlege i 
kommune

• Kommunehelsetenesta: 
fastlegane

• Kommunehelsetenesta: 
Antibiotikasenteret

• Spesialisthelsetenesta:
mikrobiologi

• Spesialisthelsetenesta:
infeksjonsmedisin CBRNe

• Spesialisthelsetenesta
Antibiotikasenteret

• Helsedirektoratet

• Mattilsynet
Veterinærinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt

• FSAN
Klinisk Infeksjonsmedisin / 
CBRNe

• NMBU Veterinærmedisin



Utfordringar i kommunane

• Epidemiologisk oversikt i eigen kommune

• Helsetenesteassosierte infeksjonar

• Resistens for antimikrobielle midlar

• Vaksinasjonsprogram

• Oppklaring av utbrot

• Beredskap innan smittevern

• Ansvarsfordeling mellom administrative organ

• Smittevernloven



Smittevern i kommunane - status

• Januar: Spørjeundersøking til alle kommunar

– Svar frå 292 kommunar = 68%

• April: Innhenting av kvalitativ tilleggs-
informasjon

• Juni: Ferdigstilling rapport med tilrådingar



Resultat frå US i kommunane

• Rapport publisert på nett 29. juni 2016
• Ressursar Kommunane brukar lite ressursar på smittevern
• Oppgåvene dei bruker mest tid på i ein normalsituasjon er 

tuberkulose-undersøking og rådgjeving til andre kommunetilsette
• Samarbeid

– Lite samarbeid mellom kommunane
– Mange har avtalar med Mattilsynet og lokalt sjukehus
– Kommunane er i jamleg i kontakt med: 

• Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Spesialisthelsetenesta, andre kommunelegar

• Informasjonskjelder kommunane bruker mest
– Folkehelseinstituttet, Fhi.no, Smittevernhandboka, SYSVAK, eigne 

meldeskjema



Konklusjonar

• Rådgivning Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tillagt en rådgivende rolle i henhold 
til smittevernloven, En tydeliggjøring av ansvarsforholdet mellom disse institusjonene er 
nødvendig. 

• Epidemiologisk oversikt Vi foreslår at man etablerer en nasjonal mikrobiologisk 
laboratoriedatabase og et nasjonalt infeksjonsregister. 

• Øvrige behov for endringer 
• Det er nødvendig å endre tvangsreglene i smittevernloven, slik at man får en enklere prosess for 

tvangsvedtak og mulighet for å fatte hastevedtak også når diagnosen er kjent. 
• Vi anbefaler at man gjennomgår hvilke sykdommer som skal være varslingspliktige, 
• Vi anbefaler at det vurderes smittevernloven innfører et nivå mellom smittsom sykdom og 

allmennfarlig smittsom sykdom for utløsning av fullmakter. 
• Beredskap
• Vi ønsker en gjennomgang av beredskapskjeden slik den er beskrevet i smittevernloven. 
• Kommunenes ansvar for å ha en døgnkontinuerlig smittevernberedskap alle ukedager må 

tydeliggjøres. 
• Gjennomgang av aktører i den regionale beredskapen; fylkeskommune, fylkesmann og de regionale 

helseforetakene. Deres roller må presiseres i smittevernloven



Nasjonalt infeksjonsregister
«Målbildeprosjektet»

• Forenkle og samle forskriftene for smittevernregistrene 
– Dagens MSIS-forskrift kan utgjøre det juridiske utgangspunktet 

for et nytt infeksjonsregister, med noen utvidelser
– Mål -> hjemmel i en forskrift (ikke fire)
– Folkehelseinstituttet databehandlingsansvarlig for registeret

• Forskriften vil gi hjemmel for å innhente informasjon og 
sammenstille data fra flere forskjellige eksisterende kilder 
og registre 



Overordnet konsept

2 komponenter:
• EPJ-komponent: Nasjonal laboratoriedatabase 

(pasientjournalloven)
– Labdata fra laboratoriene samordnes
– tilgang til EPJ-opplysninger om hver enkelt person
– Opplysningene må være tilgjengelig fra alle landets 

legekontor, helsestasjoner, sykehus etc
– Opplysninger om negative prøvesvar vil være svært 

viktige

• Registerkomponent: Nasjonalt infeksjonsregister
(helseregisterloven)
– Kliniske data fra nøkkelregistre (Norsk pasientregsiter

NPR, kommunalt pasientregister KPR, 
Dødsårsaksregisteret DÅR) 

Nasjonal 
laboratoriedatabase
• Prøvesvar mikrober
• Genomsekvenser
• Resistensoversikt
• Resistensmekanismer
• Molekylærepidemiolog

iske markører

Nøkkelregistre
• NPR
• KPR (på kort sikt 

KUHR)
• Dødsårsakregistret
• Reseptregisteret

Infeksjons-
register



Registermodell

Infeksjons-
register

Datakilder Infeksjonsregister

Nasjonalt infeksjonsregister

Nasjonal laboratoriedatabase
• Prøvesvar mikrober
• Genomsekvenser
• Resistensoversikt
• Resistensmekanismer
• Molekylærepidemiologiske 

markører

Nøkkelregistre
• NPR
• KPR (på kort sikt KUHR)
• Dødsårsakregistrete
• Reseptregisteret



Samordning av de fire forskriftene

… å bidra til overvåkingen av infeksjonssykdommer, inkludert utbredelsen av antibiotikaresistente
mikrober, vaksinasjonsstatus og antibiotikabruk hos mennesker i Norge gjennom fortløpende og 
systematisk innsamling, tolkning og rapportering av data, og dermed legge grunnlaget for å:

• beskrive forekomst av infeksjoner over tid og etter epidemiologiske, organisatoriske, 
geografiske og demografiske forhold

• bidra til oppklaring av utbrudd av infeksjonssykdommer og antibiotikaresistente mikrober  

• gi råd til publikum, helsepersonell og forvaltning om smitteverntiltak og antibiotikabruk

• drive, fremme og gi grunnlag for forskning på infeksjoner og deres utbredelse og årsaker for å 
fremme og utvikle kvaliteten på forebyggende tiltak og behandling

• bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder og ivareta norske 
myndigheters internasjonale rapporteringsforpliktelser 

• for raskere å kunne oppdage utbrudd, er det nødvendig med informasjon om 
test/prøveaktivitet. Det vil si at man må ha mulighet for å telle både positive og negative
prøvesvar fra mikrobiologiske laboratorier (kun NOIS)

Ny FHI 
strategi



Status - Nasjonalt infeksjonsregister

• Forprosjekt – i slutten av konseptfasen
• «Målbilde-rapport» ferdigstilt - forslag til modell beskrevet

– informasjon/innhold, juridiske avklaringer, tekniske løsninger

• Videre til planleggingsfasen – Direktoratet for ehelse, Helsedirektoratet 
og FHI (Forankring i Nasjonalt prioriteringsutvalg - helse-IT) 



Målbilete infeksjonsregister
Kvifor nytt system?

• Pasientperspektivet:
– Ikkje samla oversikt over kvar enkelt pasient sin 

”infeksjonsstatus”, når prøver er tatt ved ulike 
laboratorium; det reduserer tryggleiken i tenestene

• Overvakningsperspektivet:
– Døme: I ei Questback-undersøking seier fleirtallet av 

kommunelegane at kopi av MSIS-skjema er deira viktigaste
kjelde for å halde seg oppdatert på infeksjonsstatus i sin 
kommune 

• Helseanalyseperspektivet:
– Døme: Kva for tiltak er effektive for å forebygge resistens 

imot antimikrobielle middel?



Syk

Behandling

Medikamentell

Frisk
Forebygging

Registrere forekomst av
sykdomstilfeller

Helseinstitusjoner -
utvalgte infeksjoner

I befolkningen -
enkelttilfeller, utbrudd, 

pandemier

Registrere vaksiner
Barnevaksinasjon

Utbrudd/Pandemier

Registrere BRUK av antibiotika 
Registrere RESISTENS

Antibiotika - bakterier 
Antiviralia – virus 

ETT NASJONALT 
INFEKSJONS-

REGISTER



Målbilete infeksjonsregister
Kva oppnår vi?

• Betre pasientbehandling

• Betre pasienttryggleik

• Betre kvalitet i helsetenestene

• Betre helseanalysar og overvaking 

• Betre forsking

• Betre styring av helsetenestene

• Betre personvern 



Kommunikasjon blir en stadig større 
utfordring



Smittevern i media

• Smittevernproblematikk og utbrot av smittsame 
sjukdomar får ofte mykje mediemerksemd

• Utbrot og hendingar skjer både innanfor og utanfor
sjukehus

• Samarbeid mellom sjukehus og helsetenesta i 
kommunen viktig

• Kjem nye truslar?
• Nasjonale og lokale problemstillingar
• Folkehelseinstituttet skal overvake den nasjonale og 

delta i overvaking av den internasjonale epidemiologiske 
situasjonen, og kan bistå ved utbrot lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt ved behov



MRSA utbrot i Tromsø







Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)



Antibiotic use in Europe



30% reduksjon i antibiotikabruk innan
rekkevidde



Store variasjonar mellom fylke







Media-interesse

• Litt leier til meir

• Bruk muligheten

• Ver vel førebudd

• Ha datagrunnlag og vurderingar klar

• Arbeid lange dagar

• Øv på førehand

• Ha det kjekt



Invited to the prime minister
Invitert til å briefe statsministeren



Fem pillarar

• Overvaking

• Infeksjonskontroll 

• Tilgang 

• Innovasjon

• Ansvarleg bruk



New York

North Carolina
Israel New Delhi

Sweden

UK

AMR – A Global Collective Problem

SOURCE: Nature 13th July 2013 

Movement of two strains of Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae

2000 - 2008

KPC-positive bacteria

NDM-positive bacteria 

NDM1

▪ Before 2008: Resistance 
first identified in India 

▪ 2009: Discovered in 
Sweden

▪ 2010: Discovered in the 
UK

▪ 2010: Discovered in 
Canada 

KPC

▪ 2000: First found in 
North Carolina

▪ 2003: Isolates spread 
rapidly through New 
York

▪ 2005: Found to be 
widespread throughout 
Israel

▪ After 2005: Spreads to 
Italy, Colombia and 
Sweden

1New-Delhi Metallobetalactamase



MRSA globally

Grundmann H et al. Emergence and resurgence of meticillin-resistant Staphylococcus aureus as a public-health threat. Lancet. 2006 Sep

2;368(9538):874-85



Lack of access to antibiotics

Bacterialinfeksjoner dreper hundre tusenvis av barn i utviklingsland 
på grunn av manglende tilgang på antibiotika.

O’Brien et al, Lancet 2009, 374 



Og så går ho live på Dagsrevyen!



Folkehelseinstituttet – bistand ved 
utbrot 

Epidemietteretning: Mottek varslar og informasjon om 
smittesituasjon nasjonalt og internasjonalt gjennom ulike nettverk

Nasjonalt: Mottek varslar om utbrot i hht MSIS forskriften kap. 3§3 og 3§4 

• Telefoniske varslingar til relevant avdeling i arbeidstida

• Vesuv (www.vesuv.no) – varsling, oppdatering, dele informasjon i 
og utanfor arbeidstid

• Utbrudd@fhi.no

• Smittevernvakta - varsling og bistand utanfor arbeidstid

• Folkehelseinstituttet kan bistå med både epidemiologisk og 
mikrobiologisk kompetanse ved behov

http://www.vesuv.no/


Epidemietteretning

Data Varsel

Samle 

Analysere

Tolke

Screene/ 

samle

VerifisereSignal

Indikatorbasert overvaking

MSIS

Sykdomspulsen

Hendelsesbasert overvaking

Implementere tiltak

Public health alert
Hdir, MoH

Helsetjenesten

Mattilsynet

EU (EWRS)

WHO (IHR)

Publikum

Informere

Klinikare

Sjukehus

Laboratoriar

Detect

Vurdere

Respondere

Referanselaboratorier

Etterforske

Nasjonalt:

-utbrot varsla FHI 

(Vesuv, 

smittevernvakta, 

fagansvarlege)

--Media scanning

International

-EU (EWRS)

-WHO (IHR)



Epidemiologsk bistand

Diskutere epidemiologisk situasjon

Diskutere diagnose, utbrot, kasusdefinisjon

Bidra med hypotesar om smittekjelder

Råd om etterforsking og tiltak

Råd om epidemiologiske metodar



Nasjonal feltepidemiologisk 
gruppe
• Blir sett saman etter behov

– Epidemiologar (Ekspertar i epidemiologisk etterforsking)

– Mikrobiologar, 

– Miljømedisinarar, 

– Samfunnsmedisinarar,

– Kommunikasjon

– Andre interne el eksterne konsulentar

• Planlegg og utfører epidemiologiske undersøkingar

• Oversikt over utvikling av utbrotet

• Bistår kommunane på staden eller over telefon/e-post

• Koordinerer etterforskinga ved nasjonale utbrot



Mikrobiologisk beredskap

• Referanselaboratoria:
– Referanselaboratoriar ved FHI bistår med rask verifisering/identifikasjon 

og nærare karakterisering av agens

– Bistår landets medisinsk-mikrobiologiske laboratoriar med rådgjeving

• Beredskapslaboratorie:
– Rask påvisning og identifikasjon av bakteriar i smitterisikogruppe ¾ (event 

transport til Stockholm)

– Bistå landets medisinsk-mikrobiologiske laboratoriar med rådgjeving

– Kontakt med politiet/andre offentlege myndigheter ved mistanke om 
bioterror

• FHI har mikrobiologisk beredskapsvaktteam

– 24/7 bemanning



Asylsøkere som gruppe utgjør ingen 
helsetrussel for vertsbefolkning

WHO:

• Ingen klar sammenheng mellom asylsøkere og 
forekomst av smittsomme sykdommer

• Sjeldne eksotiske sykdommer importeres oftere 
av turister (fordi de er flere).

• Lettere spredning ved trangboddhet og andre 
belastninger

Altså: Vanlige folk. Vanlig mikrobeflora.

Uvanlige leveforhold. 



Idomeni leir, Hellas 

Trange leire, i Hellas og i Norge

Østfold transittmottak

Foto: Trude Arnesen FHIFoto: Karine Nordstrand FHI/MSF



Global helseberedskap – Norges
Problem?



IHR 2005

• Internasjonalt helseregelverk
• Formål:

– Sikre at WHO blir varsla om 
hendingar (PHEIC)

– Utvikle, styrke og vedlikehalde
overvaking og respons

– Betre koordinering

• 196 land
• Frist for implementering: 2012

– Kun 64 hadde oppfylt krava i 2014

• I Norge : 
– Smittevernloven: IHR forskriften
– Folkehelseloven: …



Ei krise ute av kontrol

- Helsekonsekvensar

- Sikkerhetskonsvensar

- Økonomiske konsekvensar

Foto: Daniel Berehulak, The New York Times 



IHR Article 44 Collaboration and 
assistance

States Parties SHALL undertake to collaborate with 
each other, in:

• the detection and assessment and response to..

• the provision or facilitation of technical 
cooperation and logistical support..

• the mobilization of financial resources to 
facilitate implementation..

• the formulation of proposed laws and other legal 
and administrative provisions..



Nasjonal helsetryggleik 
= Global helsetryggleik

• Globalisering aukar spreiing av helsetruslar, 
men gjev og betre høve for å handtere dei

• Ebola-utbrotet ein vekkar for mange

• WHO reformar, IHR reformar, JEE

• GHSA = Den globale helsesikkerhetsagendaen



Global helseberedskap

• Støtte til lav- og mellominntektsland

• Tvillingsamarbeid med Palestina, Malawi, 
Moldova and Ghana

• Å investere i global helsetryggleik er å bygge
sterkare helsesystem der dei er svakast

• Dette er no blitt eit prioritert område for 
NORAD og norsk helsebistand



A Health threat anywhere is a Health 
threat everywhere

Source: The Lancet 380:9857, 1-7 Dec 2012, pp. 1946-55. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612611519
Note: Air traffic to most places in Africa, regions of South America, and parts of central Asia is low. If travel increases in these regions, 
additional introductions of vector-borne pathogens are probable
ource: The Lancet 380:9857, 1-7 Dec 2012, pp. 1946-55. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612611519
Note: Air traffic to most places in Africa, regions of South America, and parts of central Asia is low. If travel increases in these regions, 
additional introductions of vector-borne pathogens are probable



Dilemmaene

• Åtvare
og 

• Roe

• Førebu
og

• Handtere


