
Er det behov for en 
handlingsplan for smittevern?

Norsk forum for smittevern
Årskonferanse Alna, 17.-19. 10 2017

Mette Fagernes 



Disposisjon

• Styringsdokumenter smittevern – historikk
• Smittevern vs. antibiotikaresistens – hvor ble 

smittevernet av?
• Er det behov for ny handlingsplan?

– Hva sier lovverket?
– Hva sier ministeren?
– Hva sier «smittevernmiljøet»?

• Hvor står vi nå?



Hva er en handlingsplan?



Hva er en handlingsplan?

«Handlingsplanen beskriver mer i detalj hvordan 
strategiens prioriteringer skal følges opp.»



Historikk -1 

1975
Arbeidsgruppe nedsatt av helsedepartementet. 

Oppdrag: «samle, gjennomgå og systematisere det 
materiale som da forelå og utarbeid et 
organisasjonsmønster for infeksjonsforebyggende arbeid i 
helseinstitusjoner». 

Gruppen kom i 1976 med en rekke anbefalinger om bla. 
utdanning og flere stillinger for hygienesykepleiere.



Historikk -2 

1989

NOU 1990:2  Lov om vern mot smittsomme      
sykdommer. 

Utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra 
sosialdepartementet. 

Forslag til ny lov om vern mot smittsomme sykdommer. 
Smittevern var regulert direkte i 8 lover. 



Historikk - 3 

1992
Handlingsplan for infeksjonskontroll i norske 
sykehus



Historikk - 4 

1994 (1. januar 1995)
Smittevernloven



Historikk - 5 

1996
Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner –
sykehusinfeksjoner (erstattet i 2005 med 
Forskrift om smittevern i helse- og 
omsorgstjenesten).



Historikk -6 
1995 – 2000: En rekke veiledere til smittevernloven

• 1995 Smittevernloven: veileder: en generell innføring. Statens helsetilsyn
• 1995 Smittevernloven: veileder:. melding og varsling av smittsomme 

sykdommer
• 1996 Smittevernloven: veileder: definisjon og klassifikasjon av 

sykehusinfeksjoner
• 1996 Smittevernloven. Kontroll av tuberkulose: håndbok for 

kommunehelsetjenesten. 
• 1996 Smittevernloven: veileder: smittevern i helseinstitusjoner -

sykehusinfeksjoner. 
• 1997 Smittevernloven: veileder: forebygging av blodsmitte i helsevesenet. 
• 2000 Smittevernloven: forskrift. Forskrift om transport, håndtering og 

emballering av lik, samt gravferd, Merknader til forskriften, Retningslinjer 
om hygieniske forhold ved håndtering og transport av lik. Statens 
helsetilsyn. 

• 2000 Smittevernloven: håndbok: antibiotikabehandling i allmennpraksis. 
Statens helsetilsyn



Historikk -7

2000
Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens
2000-2004



Historikk - 8

2004
Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner 
2004–2006



Historikk - 9

2008
Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i 
helsetjenesten og antibiotikaresistens
(2008–2012)



Historikk - 10

2014
Antibiotikaresistens - kunnskapshull, 
utfordringer og aktuelle tiltak



Historikk - 11

2015
Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015-
2020



Historikk - 12

2015
Handlingsplan mot antibiotikaresistens i 
helsetjenesten 



Hvor ble det av smittevernet?

1992 Handlingsplan for infeksjonskontroll i norske sykehus

1994 Smittevernloven

1996/2005 Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten

2000 Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens 2000-2004

2004 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner 2004–2006

2008 Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og 
antibiotikaresistens (2008–2012)

2015 Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020

2015 Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. 



Trenger vi en handlingsplan -
hva sier lovverket?

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten 
§ 1-1.Formål 
Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helse- 
og omsorgstjenesten. 

§ 3-4.Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet skal 

- ha en overordnet strategi for smittevernet i helse- og omsorgstjenesten, 
- fastsette normer på områder hvor dette er et hensiktsmessig virkemiddel, og 
- formulere krav til utdanning i smittevern for helsepersonell. 
 



Trenger vi handlingsplan – hvordan 
argumenteres det i tidligere planer?

Helsedepartementets evaluering av 
Handlingplan for å forebygge sykehusinfeksjoner 
2004-2006:

«Handlingsplanen har vært sentral i forbedring 
av smittevernet i norske helseinstitusjoner. Den 
har vært førende for både departementets og 
helseforetakenes prioriteringer på dette 
området»



Trenger vi handlingsplan – hvordan 
argumenteres det i tidligere planer?

«Handlingsplanen mot sykehusinfeksjoner var en 
viktig hendelse som ga ny stimulans til arbeidet mot 
sykehusinfeksjoner. En rekke tiltak ble iverksatt. 
Kampen er imidlertid langt fra vunnet, så arbeidet 
må videreføres. Kjernen i tiltaket er overvåking av 
infeksjoner, bedre smitteverntiltak og bedre 
organisering, regulering og personellsituasjon»

(Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og 
antibiotikaresistens 2008-2012)



Trenger vi handlingsplan –
hva sier helse- og omsorgsministeren?



Trenger vi handlingsplan –
hva sier helse- og omsorgsministeren?
Svar fra Bent Høie:



Trenger vi handlingsplan –
hva sier helse- og omsorgsministeren?



Trenger vi handlingsplan –
hva sier helse- og omsorgsministeren?



Trenger vi handlingsplan –
hva sier helse- og omsorgsministeren?
«Ministerens Nei» bygger på tre argumenter:

1. Midtevalueringen viste ingen effekt, 
manglende ledelsesforankring i institusjoner 
og manglende implementering  i 
kommunene



Midt-evaluering av Nasjonal strategi for forebygging av 
infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens

(2008-2012)



Trenger vi handlingsplan –
hva sier helse- og omsorgsministeren?
«Ministerens Nei» bygger på tre argumenter:

1. Midtevalueringen viste ingen effekt, manglende 
ledelsesforankring i institusjoner og manglende 
implementering  i kommunene.

2. Inkludere arbeidet med HAI i annet pågående 
kvalitetsarbeid og arbeidet med 
pasientsikkerhet.

3. Det er dessuten nevnt to ganger på side 14 i 
Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.



Trenger vi en handlingsplan –
hva sier «smittevernet?

19. april 2017 – Møte mellom FHI og 
Helsedirektoratet. Arbeidsgruppe FHI/HDir fikk i 
oppdrag å lage en kort utredning om behov for 
handlingsplan innen smittevern.

Kort notat ble utformet etter innspill fra RHF, 
regionale kompetansesenter, smittevernleger, 
Veterinærinstituttet og Mattilsynet.



Trenger vi en handlingsplan –
hva sier «smittevernet?

«Synes å være bred enighet om behov for ny 
handlingsplan».



Trenger vi en handlingsplan –
hva sier «smittevernet?

Overordnede argumenter for økt fokus på 
smittevern:

• Befolkningen eldes
• Økt globalisering
• Økt matvare import/eksport
• Matvareproduksjon i endring – krav om rimelig mat
• Mer teknisk utstyr og avansert behandling
• Økt vaksinasjonsskepsis
• Økt resistensforekomst



Trenger vi en handlingsplan –
hva sier «smittevernet?

Hva bør en ny handlingsplan berøre?

A. Nasjonale føringer og  koordinering 
B. Tydeliggjøre ansvarsforhold
C. Behov for veiledere og forskning
D. Økt fokus på implementering av tiltak
E. Utdanning og formidling av kunnskap
F. Behov for data , inkl. overvåkningssystemer
G. Beredskap
H. Strukturelle forhold



Trenger vi en handlingsplan –
hva sier «smittevernet?

Oppsummert:
• Vi trenger  en nasjonal handlingsplan og/eller strategi for 

å møte utfordringene innen smittevern og 
resistensutvikling.

• En plan med strategipunkter hvor konkrete tiltak 
beskrives kan være løsningen.

• Erfaringer fra tidligere handlingsplaner har vist at 
handlingsplaner er et effektive virkemidler.

• Fagmiljøet blir styrket og stimulert til felles innsats mot 
felles mål. 

• Innholdet i en plan bør fastsettes etter en 
situasjonsbeskrivelse og analyse .



Hvor står vi nå?

• FHI fått i oppdrag å utforme situasjonsbeskrivelse 
– og analyse for smittevernet i Norge 

• Situasjonsbeskrivelsen begrenses i hovedsak til forhold som 
er relevante for mennesker og som ligger under 
helseministerens ansvarsområde

• HOD ønsker også data fra Indikatorundersøkelsen som 
grunnlag for beslutning om ny handlingsplan

• Smittevernloven under revisjon



Avslutning

Smittevern 

antibiotikastyring + pasientsikkerhetsarbeid



Takk for oppmerksomheten!
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