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Norsk mal: Startside Alternativ 2 

Helse- og 
omsorgsdepartementet 

 

 
Karl-Olaf Wathne, Helse- og omsorgsdepartementet 

Fagkonferanse smittevern, Værnes 16.10.18 

Hva jeg skal snakke om: 

1.Den sentrale helseforvaltningen 

2.Arbeidet med Handlingsplan for et 
bedre smittevern 

3.Har arbeidet med tobakkspolitikk 
relevans for arbeidet med smittevern? 
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1. Organisering av den sentrale 
(helse)forvaltningen 

 

•Statsministerens kontor (SMK)  

•16 departementer og 63 direktorater  

•Regjeringens ansvar for egen forvaltning  

•Organiseringen endres over tid  

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Har overordnet ansvar for:  
•Helsepolitikk 
• Folkehelse 
•Helsetjenester 
•Kommunale tjenester til eldre og 

funksjonshemmede 
•Helselovgivning og  
•deler av sosiallovgivningen i Norge.  

 
Teatergata 9 i Oslo. 
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Ledelse i HOD 
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Ny sentral helseforvaltning 2016 

• Regjeringsvedtak om ny etatsstruktur  
• 15 etater redusert til 11  
• Mindre etater innlemmet i Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet 
• Hdir: rendyrket myndighetsrolle  
• FHI: rendyrket rolle som kunnskapsprodusent 
• Etablering av  Direktoratet for e-helse i Oslo  
• Etablering av Helseklage i Bergen  

 
 
 
 

 

Underliggende etater 
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HODs virkemidler 

 

Juridiske, økonomiske, organisatoriske og pedagogiske 
 

• Lover og forskrifter 

• Statsbudsjettet 
• Utredninger (NOU) 

• Meldinger (alle virkemidler) og proposisjoner (økonomiske eller juridiske) 

• Tildelingsbrev til etatene (Hdir/FHI osv.) 
• Oppdragsdokumenter til RHF-ene 

• Strategier 

• Handlingsplaner 
 

2. Handlingsplan for et bedre smittevern 
Prosess 

• Folkehelseinstituttet fikk i tildelingsbrev for 2018 i oppdrag å 
utarbeide en situasjonsbeskrivelse av smittevernet i Norge. 
Rapporten ble mottatt av departementet 31.08.18. 

• EUs smittevernbyrå (ECDC) gjorde i mars 2018 en gjennomgang av 
status på arbeidet med å implementere Nasjonal strategi mot 
antibiotikaresistens (2015-2020). Dette inkluderte også smittevern. 

• Statsrådene Åse Michelsen og Bent Høie offentliggjorde i april 2018 at 
det skal lages en Handlingsplan for et bedre smittevern med frist for 
første utkast 31.03.19. 

• Det er foreløpig ikke bestemt for hvilken tidsperiode HP skal gjelde. 
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Situasjonsanalysen 

• Egen presentasjon av dette i morgen 

• Rapporten har en situasjonsbeskrivelse og en analysedel 

• Utgangspunktet er WHOs kjernekomponenter i smittevern 

• Funn: 
• Et i hovedsak godt rammeverket på plass 

• Stor variasjon i helsetjenesten 

• Lite kostnadseffektivt 

• Andre land bruker flere årsverk på smittevern enn det vi gjør 

• Mao – det er rom for forbedringer! 

 

ECDCs rapport 

• ECDCs offisielle rapport er fortsatt ikke mottatt av HOD 

• Hovedkonklusjonene er likevel kjent:  
• ECDC roser Norge for godt arbeid mot antibiotikaresistens 
• ECDC påpeker en del viktige mangler ved smittevernet i 

våre helseinstitusjoner.  
• ECDC gir klare råd om at dette arbeidet må prioriteres 

høyere.  
• Statsråd Høie ble briefet av ECDC-teamet 16.03.18. 
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Politiske føringer for ny Handlingsplan 

• Skal omfatte tiltak på humansiden innenfor rammen av 
Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde  

• Skal være en handlingsplan under Nasjonal strategi mot 
antibiotikaresistens 2015-2020.  

• Fokus på forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner 
og den generelle befolkningen.  

• Skal inkludere tiltak for å unngå at resistente mikrober 
etablerer seg i norsk helsetjeneste i tråd med anbefalingene 
fra ECDC  

Rammebetingelser - globale drivere 
for smittsomme sykdommer 

• Globalisering;  
• handel, reise, migrasjon 

• Klima og miljø;  
• klimaendringer, urbanisering, avskoging 

• Sosiodemografiske;  
• befolkningsendringer, sosial ulikhet, sårbare grupper, livsstil og holdninger, 

vaksineskepsis 

• Helsesystemer;  
• Få helsepersonell i sårbare land og konfliktområder, svake folkehelsefunksjoner og 

veterinærtjenester 

• Teknologiutvikling;  
• pros and cons 
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Ambisjonsnivå 
 
 
1. Bidra til å bryte smittekjeden 
 
2. Helseinstitusjonene må kunne 
håndtere utbrudd på en god måte 
 
 
  

Smittestoff 

Smittemåte 

Smittekilde 

Utgangsport Inngangsport 

Mottakelig 
 vert 

Munnbind, 
kondom 

Munnbind, 
hansker, 
myggnett, 
kondom 

Behandle, 
unngå kontakt 

Vaksiner 

Antimikrobiell behandling 

Vann og sanitær, 
mattrygghet, vektor-
kontroll, desinfeksjon 

Smittekjeden 

Preben Aavitsland 

Reservoir 

Smittesporing, 
isolasjon 
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Begrensninger 
 
 

Andre pågående aktiviteter/planer dekker flere relevante tiltak: 
 

• Vann og sanitær 

• Mattrygghet 

• Vaksiner 

• Antibiotikabehandling 

 

Utbrudd 

Også utbrudd i sykehus i Norge: 
MRSA, VRE, ESBL-CARBA 
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Hva handlingsplanen vil inneholde 

 

• For tidlig å si – prosessen har nettopp startet 

• Ett tema som peker seg ut er spørsmålet om indikatorer 

• "For å bedre overvåkningen legger vi til rette for en overgang av 
forekomst av infeksjoner på et gitt tidspunkt (prevalens) til å overvåke 
hyppigheten av infeksjoner (insidens)." Dagfinn Høybråten. Forord til 
Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner 2004-2006 

 

Behovet for gode indikatorer på smittevernsområdet 

• Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i 
helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008 – 2012) 
oppsummer status etter handlingsplanen for å forebygge 
sykehusinfeksjoner fra 2004-2006: 

• Det forventes en forverring i situasjonen for smittevernet 
framover ettersom risikofaktorene for HAI forventes å øke 
• Flere eldre 
• Flere immunsupprimerte 
• Flere reiser, osv 

• Hvordan gikk det? 
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Punktprevalens sykehusinfeksjoner  
Ref. NOIS-rapporten 2017  

 

Resultater 4. kvartal 2008: 

 

• Nasjonalt gj.snitt: 6,6% 

 

 

 

 

• Spørsmål: Kan vi si at 
smittevernet er blitt bedre 
fra 2008 til 2016? 

 
 

 

 

Resultater 4. kvartal 2016: 

•Nasjonalt gj.snitt: 4,9% 
 

Helse Midt: 7,0%, Helse 
Nord: 4,6%, Helse S-Ø: 
4,2%, Helse Vest: 4,9% 
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Krav til indikatorer på smittevernområdet 

• Et bredt fagmiljø stiller seg bak 

• De vil være nyttige som styringsverktøy for ledelsen for å 
måle status og framgang 

• Det vil være indikatorer for både resultatmål, prosesser og 
strukturer  

• Må ha relevans for ganske ulike typer helseinstitusjoner (de 
trenger ikke være de samme for ulike typer institusjoner) 

• Kreve minst mulig innsats i form av rapportering fra klinikere 

 


