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Offentlighet Unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 5.1 

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Det er nødvendig nå i tidlig fase å få varsel til Folkehelseinstituttet om 
enkelttilfeller av mistenkt eller bekreftet svineinfluensa A/H1N1 hos mennesker. I 
senere faser, når det kanskje blir titusener eller hundretusener av tilfeller, er det 
ikke nyttig å overvåke enkelttilfeller. 
 
Det trengs en hjemmel for varslingsplikt til Folkehelseinstituttet. 

 

Alternativer 
1) MSIS-forskriften §§ 3-1 og 3-2 
Sykdommen kan inkluderes på lista over varslignspliktige sykdommer i 
merkanden til § 3-1 i MSIS-forskriften. Dette vil enkelt orden varslingsplikt. 
Endringen må tas bort igjen om noen uker dersom det blir veldig mange tilfeller. 
Da har vi ikke behov for varsel. 
 
2) Smittevernloven § 2-3 
Paragrafen lyder: 

”Ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, eller når det er fare for 
slikt utbrudd, og når det er nødvendig av hensyn til smittevernet, kan 
Sosial- og helsedirektoratet1 med øyeblikkelig virkning pålegge personer 
som nevnt i første ledd midlertidige meldings- og varslingsplikter som 
fraviker fra forskrifter etter fjerde ledd uten hinder av lovbestemt 
taushetsplikt.” 

Helsedirektoratet kan altså innføre en særskilt varslingsplikt. Dette betinger, sånn 
som vi leser det, at sykdommen er definert som allmennfarlig smittsom sykdom. 
Det kan være en ulempe, jf vårt tidligere notat. 
 
3) IHR-forskriften § 4 
Paragrafen lyder: 

”Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser 
et tilfelle av smittsom sykdom som kan ha betydning for internasjonal 
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folkehelse og som ikke allerede er varslet etter varslingsbestemmelsene i 
MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften 20. juni 2003 nr. 740 kapittel 3, 
skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt umiddelbart varsle 
kommunelegen. (…) Dersom det ikke er mulig å få varslet kommunelegen, 
skal Nasjonalt folkehelseinstitutt varsles direkte. Kommunelegen skal 
varsle fylkesmannen og Nasjonalt folkehelseinstitutt. ” 

 
Svineinfluensa A/H1N1 er allerede av WHO definert som en ”alvorlig hendelse 
av betydning for internasjonal folkehelse”, og WHO har bedt landene rapportere 
tilfeller gjennom de nasjonale IHR-kontaktpunktene, som i Norge er 
Folkehelseinstituttet. 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Alternativt 3 er opplagt det greiest. Det eksisterer allerede en varslingsplikt etter 
denne paragrafen. Det trengs imidlertid en presisering og veiledning til 
helsetjenesten. 

 

Konklusjon 
Folkehelseinstituttet mener at det allerede, i og med at WHO har erklært 
hendelsen som en ”alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse” og 
har bedt om rapportering fra landene om tilfeller, kan sies å foreligge en 
varslingsplikt for helsepersonell for tilfeller etter IHR-forskriften § 4. 
 
Det er dermed ikke behov for noen endringer av forskrifter eller andre vedtak. 
Varslingsplikten er helt uavhengig av om svineinfluensa A/H1N1 er definert som 
allmennfarlig smittsom sykdom etter smittevernloven. 

 

Oppfølging 
Folkehelseinstituttet vil, som nasjonalt IHR-kontaktpunkt, gi helsetjenesten 
veiledning om praktisk gjennomføring av varslingsplikten, inkludert nærmere 
presisering av kriterier for varslingen. 
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