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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Helsedirektoratet vurderer å gi råd til HOD om å endre forskriften om 
allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at svineinfluensa A/H1N1 defineres 
som slik sykdom, jf smittevernloven § 1-3. Hdir har bedt om 
Folkehelseinstituttets vurdering. 

 

Kriterier for allmennfarlig smittsom sykdom 
Smittevernloven § 1-3 definerer kriteriene for ASS slik: 

3. allmennfarlig smittsom sykdom: en sykdom som er særlig smittsom, 
eller som kan opptre hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi 
alvorlige eller varige skader, og som   
a) vanligvis fører til langvarig behandling, eventuelt sykehusinnleggelse, 
langvarig sykefravær eller rekonvalesens, eller   
b) kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for 
folkehelsen, eller   
c) utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende 
tiltak eller helbredende behandling for den.   

 
Kriteriene er nokså vide slik at mange sykdommer kan defineres som ASS. Det 
trengs en av de første kriteriene og så kriterium a, b eller c. 
 
Departementet fastsetter i forskrift hvilke sykdommer som skal defineres som 
ASS. Per i dag er det: SARS, Botulisme, Chlamydiainfeksjon, genital, Difteri, 
Flekktyfus, Gonore, Gulfeber, Hemoragisk feber, Hepatitt A-virusinfeksjon, 
Hepatitt B-virusinfeksjon, Hepatitt C-virusinfeksjon, Hepatitt D-virusinfeksjon, 
Hepatitt E-virusinfeksjon, Hiv-infeksjon, Kikhoste, Kolera, Kopper, Legionellose, 
Lepra, Meningokokksykdom, Miltbrann, Paratyfoidfeber, Pest, Poliomyelitt,  
Rabies, Shigellose, Syfilis, Tilbakefallsfeber, Tuberkulose, Tyfoidfeber, Sykdom 
forårsaket av meticillin-resistente gule stafylokokker, Sykdom forårsaket av 
multiresistente pneumokokker, Sykdom forårsaket av vancomycin-resistente 
enterokokker, Sykdom forårsaket av enteropatogen E. coli (enterohemoragisk E. 
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coli/EHEC, enteroinvasiv E. coli/ EIEC, enteropatogen E. coli/EPEC, 
enterotoksigen E. coli/ETEC, enteroaggregativ E. coli/EAggEC). 
Betydning av allmennfarlig smittsom sykdom 
En rekke av smittevernlovens rettigheter, plikter og tiltak er knyttet opp til om 
sykdommen er definert som ASS. 
 
Tiltak 
§ 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, 
isolering og smittesanering. 
§ 4-2. Forbud mot utførelse av arbeid m.m. 
§ 4-5. Obduksjon  
§ 4-6. Gravferd og transport av lik 
§ 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige 
retningslinjer og gjennomføre tiltak, blant annet å pålegge helsepersonell å følge 
Hdirs instrukser. 
§§ 5-1 og 5-2 Tvungen legeundersøkelse og tvungen isolering 
 
Plikter 
§ 5-1. Plikt til å oppsøke lege og la seg undersøke og opplyse om hvordan man er 
smittet 
 
Rettigheter 
§ 6-2. Gratis tjenester og tiltak, med presisering i forskrifter, med noen utdrag: 
 

”Ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme 
sykdommer. Det ytes godtgjørelse etter honorartakstene dersom  
a. undersøkelse er rekvirert på grunn av allmennfarlig smittsom sykdom 
eller mistanke om allmennfarlig smittsom sykdom.   
b. det er behov for behandling eller kontroll for allmennfarlig smittsom 
sykdom.” 

 
”Det ytes stønad til utgifter til antiinfektive legemidler (ATC-kode J) til 
behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer.” 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Det er særlig fire hensyn: 
 
Behovet 
Hdir må vurdere sannsynligheten for at man vil få nytte av noen av hjemlene i 
loven, særlig §§ 4-1 og 4-9. Vi kan i dag vanskelig se for oss at dette utbruddet vil 
føre til behov for forbud mot møter/ansamlinger, stenging av virksomheter eller 
begrensning i kommunikasjoner. 
 
Følgende bestemmelse kan være aktuell, men det spørs om ikke et rundskriv fra 
Hdir uten denne henvisningen vil ha samme effekt: 

”Helsepersonell har plikt til å følge Sosial- og helsedirektoratets pålegg 
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etter § 7-10 om at en allmennfarlig smittsom sykdom skal forebygges, 
undersøkes, behandles, eller pleies etter bestemte faglige retningslinjer, 
eller at undersøkelser eller analyser skal gjøres slik Sosial- og 
helsedirektoratet bestemmer eller bare må gjøres av noen som Sosial- og 
helsedirektoratet har godkjent.” 

 
Signaleffekten 
Vi tror at definering av svineinfluensa som ASS kan bidra til å eskalere frykten og 
være negativt kommunikasjonsmessig, særlig når man sammenlikner denne 
sykdommens alvorlighet hos den enkelte med flere av de andre sykdommene. Det 
virker også ganske drøyt å se for seg tvangstiltak mot enkeltpersoner for denne 
sykdommen. 
 
Vi kan heller ikke se bort fra muligheten av at endringen kan misforstås i noen 
kommuner som da vil sette i verk samfunnsmessige smitteverntiltak av typen 
møteforbud eller stenging av kommunikasjon på egen hånd. Man kan risikere et 
kaos av lokale tiltak iverksatt av overivrige kommuneoverleger eller ordførere. 
  
Kostnader 
Vi regner med at man uansett ikke har tenkt å ta betalt for de antivirale legemidler 
fra beredskapslageret. Kostnadene dreier seg derfor om konsultasjoner. 
Regelverket (over) er litt dårlig presisert, men kan lett tolkes som at enhver 
konsultasjon der ASS er problemstillingen, skal være gratis for pasienten. Det kan 
føre til store kostnader. 
 
Avgrensingsproblemet 
Bekreftet sykdom er veldefinert med laboratorieprøve, men svaret på slike 
kommer først etter noen dager. Dersom det blir mange tilfeller, vil bare noen få 
bli laboratoriebekreftet. Det betyr at man står igjen med en klinisk beskrivelse. 
Den vil nødvendigvis bli veldig uspesifikk; man kan ikke si sikkert hvem som har 
eller ikke har sykdommen. Det betyr at tiltakene over må gjelde overfor personer 
man bare antar har sykdommen. Kan dette være et rettssikkerhetsspørsmål? 
Konklusjon 
Folkehelseinstituttet mener at svineinfluensa A/H1N1 nå ikke bør defineres som 
en allmennfarlig smittsom sykdom. Vi tviler på at noen av de samfunnsmessige 
smitteverntiltakene i smittevernloven § 4-1 vil bli nødvendige. Instrukser til 
helsetjenesten kan Hdir gi uten hjemmelen i § 4-9. Signaleffekten, kostnadene og 
avgrensningsproblemet taler mot en slik definering. 
 
Vår vurdering kan endre seg dersom sykdommen viser seg å ha andre egenskaper 
enn det ser ut til per i dag. 
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