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FORORD 



Smittsomme sykdommer angår oss alle. Som sykdomsgruppe utgjør de et alvorlig folkehelseproblem 

og påfører mange mennesker store lidelser og død. For samfunnet kan smittsomme sykdommer bli 

en stor belastning. Heldigvis kan spredning i stor grad forebygges. Denne smittevernplanen bør 

oppdateres årlig for å sikre aktualitet. 

Denne smittevernplanens forebyggende del er basert på Handlingsplan for et bedre smittevern - med 

det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019–2023 (regjeringen.no) og skal bidra til å 

forebygge smitte og spredning av smitte, begrense helsetjenesteassosierte infeksjoner og begrense 

antibiotikaresistens.  

Planen bygger på beredskapsprinsippet nærhet, likhet, ansvars og samvirke med andre etater. 
 

MÅL 

Å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer (inkludert å forebygge mot antibiotikaresistens) 

LOVGRUNNLAG:  

• Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)  

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) 

• Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) med forskrifter 

• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven)  

• Lov om helsepersonell (helsepersonelloven)  

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) - Lovdata  

• Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte 

infeksjoner (NOIS-registerforskriften) - Lovdata 

• Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) - Lovdata  

ANSVARLIG:  

Lederansvar å tilrettelegge (avsatt tid) for smittevernarbeid og sørge for at 

infeksjonskontrollprogram er kjent blant ansatte. Spesielt tilrettelegge for 

smittevernkontakter ved kommunens helse- og omsorgstjenester, se vedlegg 2.  

Kommuneoverlegen med ansvar for smittevern; Ingrid Christensen: telefon: 90733113 

Stedfortreder: Kristian Krogshus 

Stedforstreder 2: Ole Norden (legevaktsoverlege)  

Helsesykepleiere ved smittevernkontoret  

Smittevernkontakter (Vedlegg 2) 

FAGGRUNNLAG: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/714aa1437e2545f7bb4914a3474cd691/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/714aa1437e2545f7bb4914a3474cd691/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern.pdf
http://www.lovdata.no/all/nl-19940805-055.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20000623-056.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-20000623-056.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20031219-124.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-611
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-611
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43


Helsebiblioteket.no 

Handlingsplan for et bedre smittevern - med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 

2019–2023 (regjeringen.no)  

www.helsedirektoratet.no 

www.fhi.no, spesielt:  

• Smittevernveilederen 

• Tuberkuloseveilederen 

• MRSA-veilederen 

• Skadedyrveilederen 

PLAN FOR FOREBYGGING AV SMITTSOMME SYKDOMMER: 

Følge tuberkulosekontrollprogram i henhold til revidert rutine: HEL-ST Smittevernkontoret- Mistanke 

om tuberkulose.docx (sharepoint.com) 

Følge opp «Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023» –vedlegg 1. 

I tillegg: 

• Sikre gode renholdsrutiner i helseinstitusjoner i hht. Infeksjonskontrollprogram. Vedlegg 2. 
• Bruke smittevernkontakter mer aktivt. Vedlegg 2 
• Rasjonell antibotikabruk  

- Følge nasjonale kampanjer mv. Info ut til fastleger og kommunale leger. 
- distribuere info rettet mot publikum fra FHI. 

• Forebygge seksuelt overførbare sykdommer (SOS) → målrettet kommunikasjon 
• Forskning er viktig for høy faglig standard for smittevernarbeidet; følge med og delta. 
• Barnehager og skoler: Miljørettet helsevern har tilsyn ihht forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v §17. 
• Helseopplysning 

- Smittevernlegen og helsesykepleier skal ivareta dette overfor barn og skoleungdom. 

Spesielt viktige i dette arbeidet er ungdommens helsestasjon.  

- Legekontorene driver helseopplysning i forhold til egne pasienter.  

- Ved utenlandsreiser: info om resistensforhold etc.  

• Vaksinasjon 
- Helsestasjonen er ansvarlig for Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI. Målet er 100% 

vaksinasjonsdekning.  
- Reisevaksinasjon tilbys av smittevernkontoret, som følger FHI’s retningslinjer: Which 

travel vaccines do I need? - NIPH (fhi.no).  
- Tilby hepatitt B vaksine til personer i risikogruppen  

 

 

 

Matvarekontroll: Mattilsynet er tilsynsorgan: Om Mattilsynet | Mattilsynet 

Drikkevannskontroll:  

https://www.helsebiblioteket.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/714aa1437e2545f7bb4914a3474cd691/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/714aa1437e2545f7bb4914a3474cd691/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.fhi.no/
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/tuberkuloseveilederen
https://www.fhi.no/publ/eldre/mrsa-veilederen/
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/23.-skadedyr---veileder-for-helsepe/
https://vansjoreg.sharepoint.com/:w:/r/sites/riskmanager/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01AB1BE7-AB5B-4223-ADE7-6948D1EC38C9%7D&file=HEL-ST%20Smittevernkontoret-%20Mistanke%20om%20tuberkulose.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://vansjoreg.sharepoint.com/:w:/r/sites/riskmanager/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01AB1BE7-AB5B-4223-ADE7-6948D1EC38C9%7D&file=HEL-ST%20Smittevernkontoret-%20Mistanke%20om%20tuberkulose.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/
https://www.fhi.no/en/id/vaccines/vaccines-overview/vaccination-for-overseas-travel-/
https://www.fhi.no/en/id/vaccines/vaccines-overview/vaccination-for-overseas-travel-/
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/


Vårt ledningsnett blir godkjent av bystyret. Mattilsynet er tilsynsmyndighet. Teknisk etat er tillagt 

kommunens myndighet etter forurensingsloven. Vansjø er hoveddrikkevannskilden til Moss 

kommune og MOVAR leverer drikkevann til ledningsnettet. Moss kommune har informasjonsplikt til 

helsemyndigheter og publikum ved svikt og mulig fare for sykdom. Avdeling drift vann, avløp og vei 

(enhet kommunalteknikk) overvåker drikkevann ihht drikkevannsforkriften. Avdelingen utarbeider en 

revidert internkontroll-plan som skal ferdigstilles i april 2022. Overvåkningen består bl.a av ukentlige 

vannprøver (kimtall, E.coli etc), som totalt dekker 270 faste punkter på vannledningsnettet. Videre 

følges en spyleplan for å hemme vekst av mikrober; i løpet av 3 år er alle sonene spylt.  

Avløp: 

Det tas vannprøver fra badestrender, det holdes vakt på overløps-alarmer. I tillegg arbeider 

avdelingen med reviderte rutiner for å oppdage tilbakeslag fra avløp. 

Kommunalt ansvar å sikre avløp inntil renseanlegg på Fuglevik (Rygge) –MOVAR – biprodukt -slam -

hygienisk stabilisees (varme) – slam kan leveres til jordbruk som gjødsel. 

Mattilsynet fører tilsyn og forvalter drikkevannsforskriften: Drikkevann | Mattilsynet  

FHI er nasjonalt kompetanse- og rådgivende organ på drikkevann: Drikkevann - FHI 

Drikkevannberedskap: Beredskap for drikkevann | Mattilsynet 

Lovverk: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) - Lovdata 

Renovasjon/Avfall:  

Avdeling natur, klima og bymiljø (NKB) er forurensningsmyndighet i Moss. Avdelingen forvalter 

husholdningsrenovasjon via MOVAR. Av miljø- og smittevernhensyn arbeider avdelingen for god 

kildesortering.  

Ved søppelforurensing (befaring, meldinger) kontakter avdelingen rett instans ut ifra problemstilling 

(Vann- og avløp, miljørettet helsevern, MOVAR). 

Renovasjon på friområder, herunder rydding, tømming av søppel (Solgård), og rutiner for rengjøring 

på utedoer håndteres av avdelingen Drift park og friluft.  

Stena recycling og Ragn-Sells er blant renovasjonsselskapene som tilbyr henting av avfall for 

næringskunder i Moss. MOVAR, Ragn-sells og Stena har avfallsdeponi i Moss (Solgård skog). 

Statsforvalter er tilsynsmyndighet.  

Spesialavfall:  

Risikoavfall fra lege- og tannlegekontorene, helseinstitusjoner mv. samles i spesialemballasje og 

hentes av MOVAR til Sollgård Skog (private aktører bruker ikke nødvendigvis MOVAR) - Forskrift om 

smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste. 

 

 

Andre potensielle smittekilder 

- Legionella: MHV har regelmessig tilsyn med Kjøletårn og offentlig dusjanlegg jmf. kap 3a 

i forskrift for miljørettet helsevern. 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/
https://www.fhi.no/ml/drikkevann/
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/beredskap_for_drikkevann/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196


- Skadedyrkontroll: Miljørettethelsevern kan pålegge opprydning både for private og 

offentlige, dersom det oppdages infestasjon (forskrift om MHV og skadedyrforskriften). 

 

BEREDSKAP 

Beredskapsplan -MK Overordnet beredskapsplan.docx (sharepoint.com) 

Sannsylige smittsomme utbrudd basert på Vesuv-rapport for 2018: Microsoft Word - Årsrapport 

Utbrudd_2018_FINAL.docx (fhi.no) er Norovirus, Influensa, MRSA, Skabb, E.coli, EHEC, VRE, RS-virus, 

og næringsmiddelbårne: EHEC, Yersinia, Salmonella 

- Detaljert informasjon og anvisning om håndtering finnes her: Smittevernveilederen - FHI  

Andre farer er at drikkevannet blir forurenset av patogener. 

Ved oppdagelse av allmennfarlig smittsom sykdom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vansjoreg.sharepoint.com/:w:/r/sites/riskmanager/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B45846d65-f42f-4eb6-8ae3-70907744b0fe%7D&action=default&mobileredirect=true
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/arsrapport-utbrudd_2018_til-publisering3.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/arsrapport-utbrudd_2018_til-publisering3.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/


Vedlegg 1: Gjennomføring av handlingsplan for et bedre smittevern i Moss: 

Handlingsplan for et bedre smittevern - med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 

2019–2023 (regjeringen.no)  

Herunder det som er relevant for Moss kommune og er fokus frem til 2023. 

 
Mål 1: Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i helseinstitusjoner.  
Spesielt delmål: 

• Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i 2023 er redusert sammenlignet med 
2017 (beregnet insidens). 

• Forekomst av sekundærsmitte i helseinstitusjoner for hver enkelt av mikrobene MRSA, VRE, 
KPB og C. difficile er redusert sammenlignet med basisåret 2020 (MSIS).  

• Antall varslede utbrudd i norske helseinstitusjoner skal hvert år være mindre enn i basisåret 
2016 

 
  
Mål 2: Bedre organisering og struktur av smittevern 

- Vaksinasjon av helsepersonell. -sikre god oppslutning (75%).  
- Delta i indikatorundersøkelser.  
- Implementere elektronisk rapportering når dette er klart fra FHI. 

  
  

Tiltak (kol/ledelse/sykehusets hygienesykepleiere via smittevernkontakter og sykehjemsleger): 
- Ha oppdatert infeksjonskontrollprogram (ledelsesforankret) 
- Holde oss oppdaterte på og implementere de elektroniske løsningene FHI arbeider med 

for å overvåke håndhygiene. 
- Gjennomgå status på håndhygienefasiliteter 
- Delta i nasjonale kampanjer for smittevern inkludert håndhygiene. 
- Nasjonale veiledere er mangelfulle, men under utbedring –aktivt følge med og oppdatere 

ved nye retningslinjer. 
- Oversikt over vaksinasjonsstatus blant helsepersonell 
- Vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa blant helsepersonell i kommuner 
- Ta i bruk elektronisk rapportering til MSIS, SYSVAK og kodeverk for HAI når dette 

foreligger 
- Nullrapportering av utbrudd. 
- Sikre fortsatt god oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet – ved helsesykepleiere. 
- Oppdatere renholdsplaner basert på risikovurdering og ny nasjonal standard i hht 

smittevernforskriften §2-2 femte strekpunkt – ved ledere i samarbeid med 
smittevernpersonell.  

- Fokus på høyt faglig nivå innen smittevern i kommunen 
- Nøyaktige håndvaske-rutiner Folkehelseinstituttet (fhi.no) 
- Forsterket kunnskap om å forebyggende smittevern 
- I tillegg til innsatsområdene: forebygge UVI hos beboere med kateter, forebygge 

helsetjenesteassosierte lungebetennelser, redusere unødvendig antibiotikabruk, 
inkludert mikrobiologisk prøver 

 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/714aa1437e2545f7bb4914a3474cd691/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/714aa1437e2545f7bb4914a3474cd691/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/handhygiene/handhygiene-og-hanskebruk-i-helseinstitusjoner-2020.pdf


Vedlegg 2: Moss kommunes infeksjonskontrollprogram (forskrift om 

smittevern i helse- og omsorgstjenesten) 

Lenker til programmet: 

• Legevakt: Infeksjonskontrollprogram (sykehuset-ostfold.no) 

• Hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger: IKP hjemmetjenesten 2020-22 Ferdig.pdf 
(sykehuset-ostfold.no) 

• Helseinstitusjoner: IKP kommunale institusjoner Østfold- rev. 2021.pdf (sykehuset-
ostfold.no) 

 

- Programmet skal iverksettes av leder via smittevernkontaktene. 

- Leder har det overordnede ansvaret for smittevern i virksomheten, selv om spesifikke 
oppgaver blir tillagt smittevernkontakter.  

- Det er virksomheten/avdelingen selv som utnevner smittevernkontakt(er). Det er en 
forutsetning av de som utnevnes er interessert i smitteforebyggende arbeid. 
 

Smittevernkontakter skal:  
- Smittevernkontakten bør ha et «våkent øye» til saker som angår smittevern/hygiene i 

egen tjeneste, og evt. å rådføre seg med kommuneoverlege/avdeling for smittevern i 
Sykehuset Østfold der det er nødvendig. 

- Knytte direkte forbindelse mellom egen tjeneste og avdeling for smittevern i Sykehuset 
Østfold.  

- Ha mulighet til å delta på kurs/seminar i regi av avdeling for smittevern, SØ (Kursene er 
gratis for kommuner som har inngått avtale om smittevernbistand med sykehuset).  

- Informere avdeling for smittevern og ledelsen i egen virksomhet om aktuelle problemer 
vedrørende smittevern, f.eks.: Ved mistanke om infeksjonsutbrudd. 

- Ved problemer med håndtering av smitte hos enkelte pasienter.  
- Medvirke til undervisning av infeksjonsforebyggende karakter i egen tjeneste.  
- Påse om mulig at smittevernpersonell er representert når metoder, utstyr, produkter, 

forbruksmateriell og lokaliteter skal vurderes, dersom dette kan ha betydning for 
smittevernarbeidet.  

- Smittevernkontakter har taushetsplikt i henhold til Helsepersonelloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/Documents/Infeksjonskontrollprogram,%20legevakt%202020.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/Documents/IKP%20hjemmetjenesten%202020-22%20Ferdig.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/Documents/IKP%20hjemmetjenesten%202020-22%20Ferdig.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/Documents/IKP%20kommunale%20institusjoner%20%C3%98stfold-%20rev.%202021.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/Documents/IKP%20kommunale%20institusjoner%20%C3%98stfold-%20rev.%202021.pdf


 
 

Oversikt over smittevernkontakter i Moss: 

Enhet Smittevernkontakt   Stedfortreder   Leder   

Orkerød  Linn-Helene Johansen  
(Stilling:  

  StephenAsleighUlep  

Enhet 
hjemmetjenester  

Anette Hegge (stilling: helsefagarbeider med fagsansvar)  
Marthe Hundseid   

Kristine Sørnes Jenssen (Bredsand; vernepleier, 
hestehovveien)  

Thorbjørn  

Ekholt 
Omsorgsbolig  

Leah Rygg Hovland    Atle  

Ekholt sykehjem  Martin Bull (vernepleier)    Kristina   

Melløs 
Omsorgsbolig  

Mina Alfredsen (sykepleier)  Hanne Marthe Lomholt(spl)   Atle Jørgensen  

Melløs sykehjem  Marion Bakke (sykepleier)    Kristina Marie 
Aaberg  

Eskelundstunet   Mette Haug (sykepleier,)    Atle  

Legevakt  Hilde Flatvoll  (sykepleier)  
Ingvild Hansen   
Pia Blix  

Ingebjørg Helen Dilling  (for Pia, hjelpepleier)  Beate  

Helsehus  Susanne Berg Tjerbo  
Mona Therese Larsen (sykepleier, avd 1 helsehus)  
Kjersti Ellefsen (sykepleier, avd 2 helsehus)  
Karin Andrin Johansen (sykepleier, avd 3 helsehus)  
Anders Kristensen (kvalitetsrådgiver enhet 
helsehus, spl med viderutdanning smittevern/hygiene)  

Mette Hjortkær Hansen  (for Susanne, sørtun, 
avdelingsleder)  

Beate  

Omsorgsboliger 
nord  

Cecilie Steinseth   
Ruth Olsen  (fagkoordinator, spl)  
Tuyet Le Ngoc (fagkoordinator )  

Anette Cicilie Svean (spl fagkoordinator)  
  
For 
Tuyet: Jacklene Membrillo (helsefagarbeider)  

Pål Hultin  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


