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Innledning 
En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store 
deler av verden. Begrepet brukes hovedsakelig om infeksjonssykdommer. Det er gjennom historien 
beskrevet en rekke pandemier av ulikt omfang, alvorlighetsgrad og varighet. 

De fleste pandemiene de siste tiårene har vært influensapandemi. Men også andre virus har hatt 
potensiale til å utvikle seg til pandemien. 

Denne planen bygger på nasjonale planer for influensapandemi, men er samtidig laget generisk med 
tanke på å omfatte også andre typer pandemier. 

Pandemier kommer som regel med lange intervaller. Mye har endret seg i samfunnet og i 
helsetjenestene mellom hver pandemi. I tillegg er også pandemiene ulike i smittsomhet og 
sykelighet. Dette gjør at det ikke er hensiktsmessig å lage og opprettholde et detaljert planverk for 
håndtering av pandemier.  

Pandemier utvikler seg som regel i faser, noe som gjør at man vanligvis har tid til å gjennomføre 
planlegging tilpasset den enkelte pandemi før sykdommen har spredt seg til Tromsø. 

Sentralt i denne planen er derfor at man tidlig etablerer en organisasjon for å drive effektiv 
planlegging i en pandemis tidlige fase. Planen har derfor mye fokus på organisering av 
pandemihåndteringen i de forskjellige fasene av pandemien. 

Så vil en del detaljplanlegging måtte gjøres i pandemiens tidlige fase. 

Til denne planen er det en rekke tiltakskort/underplaner som går mer i detalj på de enkelte tiltakene. 
Disse underplanene danner da rammen for den videre detaljplanlegging som må gjøres.  

 

Målsetning 
• Forhindre og begrense smittespredning og sykdom 
• Sikre befolkningen nødvendig helsehjelp 
• Håndtere økt belastning på helse- og omsorgstjenesten 
• Opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner i alle sektorer 

 

Planhierarki 

Pandemiplan er en del av Tromsø kommunes smittevernplan, som igjen er en del av Plan for 
helsemessig og sosial beredskap. 

Plan for helsemessig og sosial beredskap er forankret i kommunens overordnete beredskapsplan. 

Pandemi er et av scenariene i kommunens overordnete ros-analyser for beredskap. Dermed har 
pandemiplanen en direktekopling til overordnet beredskapsplan, og det rapporteres derfor direkte til 
kommunedirektør i kommunedirektørens ledergruppe eller til kommunedirektøren i kriseledelsen. 
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Tromsø kommune er pekt ut til å ha et særskilt beredskapskrav som «point-of-entry-kommune» for 
flyplass og havn etter IHR-forskriften. Kommunen har derfor en egen IHR-plan som er tett knyttet til 
kommunens pandemiplan. 

 

Sentrale lover, regelverk og veiledere 
 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

Lov om helsepersonell mv. 

Lov om pasient- og brukerrettigheter 

Lov om helsemessig og sosial beredskap 

 

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og 
sosial beredskap 

Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv 
(IHR-forskriften) 

 

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa 2014 

Pandemiplanlegging – Nasjonale faglige råd 

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-23-881
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-23-881
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1573
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1573
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_beredskapsplan_pandemisk_influensa_231014.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/pandemiplanlegging
https://www.fhi.no/publ/2016/planveileder-for-massevaksinasjon-mot-pandemisk-influensa-i-kommuner-og-hel/
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Ansvar og roller 
 

Kommunen har ansvar for at alle som bor og oppholder seg i kommunen skal få nødvendig 
helsehjelp. Dette gjelder også under en pandemi.  

Til grunn for arbeidet med beredskapshåndteringen under en pandemi ligger prinsippet om ansvar, 
likhet, nærhet og samvirke. 

Ansvar: Den som har ansvar i en normalsituasjon har også ansvaret under en pandemi 

Likhet: Den organisasjonen en operer med under en pandemi skal være mest mulig lik den en har i 
det daglige 

Nærhet: Problemene som oppstår som følge av pandemi skal håndteres på lavest mulig effektive 
nivå 

Samvirke: Involverte tjenesteområder og aktører har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig 
samvirke med samarbeidsaktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og 
krisehåndtering. 

 

Kommunens kriseledelse 

Kommunens krisestab leder kommunen i en krise. Dersom denne blir satt under en pandemi vil 
smittevernlegen være en del av staben.  

 

Smittevernlegen 

Smittevernlegen har direkteansvar etter lov om vern mot smittsomme sykdommer. Etter lovverket 
har smittevernlegen (kommunelegen) 

• utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme 
sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, og organisere og lede dette arbeidet, 

• ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen, 
• utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen, 
• bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med 

vern mot smittsomme sykdommer, 
• gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer, 
• utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av loven, og 

medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir 
overført. 

Smittevernlegen oppretter egen pandemigruppe som vil arbeide med den praktiske tilretteleggingen 
ved en pandemi. 
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Legevakta 

Legevakta er kommunens helsemessige akutt-tjeneste. I tidlige pandemifaser vil Legevakta ha 
hovedansvaret for diagnostikk og behandling i kommunehelsetjenesten. Ved større utbrudd har 
Legevakta ansvar for etablering av egen pandemilegevakt. 

 

Fastleger 

Fastlegene har ansvar for diagnostikk og behandling av pasienter på egen liste. Fastleger må også 
være forberedt på diagnostikk og behandling av pasienter med pandemismitte. 

 

Helsehuset 

Helsehuset har kommunens korttidsplasser, og har egne isolatplasser. Helsehuset har ansvaret for 
etablering av pandemiavdeling dersom dette skulle bli nødvendig. 

 

Vaksinasjonskontoret 

Vaksinasjonskontoret driver til vanlig reisevaksinasjon og smitteoppsporing ved tuberkulose. I en 
pandemi vil vaksinasjonskontoret får ansvar for smitteoppsporing der dette er nødvendig, samt 
operativt ansvar for etablering og drift av et senter for massevaksinasjon. 

 

Forebyggende helsetjenester 

Forebyggende helsetjenester har helsestasjonstjenesten. I en pandemi vil helsesykepleiere herfra 
kunne bidra i arbeidet med massevaksinasjon. 
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Strategiske valg 
 

Enhver pandemi er ulik i hvordan den opptrer. Det er spesielt virusets evne til å smitte mellom 
mennesker og sykdommens alvorlighetsgrad som avgjør hvordan en pandemi skal håndteres. 

Hvilke tiltak som skal iverksettes vil i pandemisammenheng vanligvis bli besluttet av sentrale 
helsemyndigheter. Dette vil være avhengig av egenskapene hos det aktuelle viruset. Men det er en 
del vurderinger som må gjøres lokalt. For å sikre felles forståelse av prioriteringer i arbeidet med 
håndtering av pandemi kan følgende oversikt bidra til å synliggjøre hvilke prinsipper som bør følges. 

Grad av 
smitte-
spredning Dødelighet Eksempel Hoved- målsetning* 

Lav Lav   Stoppe spredning 

Lav Høy SARS Stoppe spredning 

Høy Lav Svine-influensa Bremse spredning 

Høy Høy Spanske-syken 
Bremse spredning. Opprettholde kritiske 
samfunns-funksjoner 

*=kommer i tillegg til målsetning på individnivå om å ivareta helse  
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Faser  
 

For pandemisk influensa har WHO utarbeidet en faseinndeling som følger: 

Interpandemisk fase (interpandemic phase):   
Dette er perioden mellom influensapandemier. I denne perioden vil det oppstå nye subtyper  
influensavirus i dyrepopulasjoner som iblant kan smitte fra dyr til mennesker, men som først vil ha  
pandemisk potensiale når det oppstår smitte mellom mennesker.   
 
Høynet beredskapsfase (alert phase):   
Denne inntrer når det er påvist en ny subtype av influensa hos mennesker. Økt årvåkenhet og  
grundige risikovurderinger er viktig på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Hvis risikovurderingene  
konkluderer med at det ikke er fare for utvikling til pandemisk fase kan dette innebære en  
nedskalering av aktivitetsnivået og oppmerksomheten.  
 
Pandemisk fase (pandemic phase):   
Denne inntrer når vi ser en global spredning (til flere WHO regioner) blant mennesker av en ny  
subtype av influensa.   
 
Overgangsfase (transition phase):   
Etter toppen av en pandemisk bølge, ved minsket global risiko vil man kunne redusere tiltak og  
bevege seg mot gjenoppbyggingsfasen. Her kan det komme nye pandemibølger.   
Figuren over viser også hvordan de ulike fasene korresponderer med en overordnet type aktivitet;  
preparedness (forberedelsesfase), response (respons) og recovery (gjenoppbygging). 
 

Tromsø kommunes pandemiplan omfatter flere sykdommer enn bare pandemisk influensa. For 
denne planen vil følgende faseinndeling brukes: 
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Interpandemisk fase  
 

Definisjon 

Ingen virus med forventet mulighet til å starte pandemi. 

Tiltak: 

• Ingen særskilte tiltak utover årlig revidering og samordning av planverk. 

 

Årvåkenhetsfase 
 

Definisjon 

Virus med pandemipotensiale er oppdaget, men WHO har ikke erklært pandemi eller PHEIC (public 
health emergency og international concern). 

Tiltak: 

• Gjennomgå og samordne planverk for pandemi. 
• Sikre at relevante virksomheter gjennomgår sine beredskapsplaner 
• Opprette kontakt med legevakt, fastleger og UNN for videreformidling 
• Gjennomgå IHR-planverk. 
• Orientere administrativ og politisk ledelse om planverk. 

Ansvarlig: Smittevernlege 

 

Prepandemifase 
 

Definisjon 

WHO har erklært pandemi eller PHEIC, smitte har ikke kommet til Tromsø 

Tiltak: 

• Opprette pandemistyre 
• Opprette fagråd for pandemi 
• Pandemigruppen har ukentlige møter med: 

- Risikovurderinger 
- Planlegging av tiltak 
- Vurdering av informasjonsbehov. 

• Opprette prosjektnummer for pandemi 
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Pandemifase 
 

Definisjon 

Smitte har kommet til Tromsø 

Tiltak: 

• Avhengig av status. Ved stort utbrudd eller fare for stort utbrudd setter kommunedirektøren 
krisestab. Organisering av arbeidet følger da kommunens generelle beredskapsplan. 

• Ved mindre utbrudd eller lav risiko for stort utbrudd kan arbeidet fortsette som i 
prepandemifasen. 

Ved hurtig utvikling av pandemien kan man hoppe over enkelte faser. 
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Organisering  
 

Enhver pandemi vil være forskjellig og med ulike tiltak. Det vil derfor være behov for faglig 
koordinering og samtidig tydelige styringslinjer. 

Når man går inn i prepandemifasen etableres det derfor et fagråd for pandemi og et pandemistyre. 

 

Fagråd for pandemi 
Fagrådet består av: 

- Kommuneoverlege med ansvar for smittevern (leder) 
- Andre kommuneoverleger. 
- Avdelingsleder på legevakta 
- Overlege på legevakta 
- Representanter fra helsehuset. 
- Representanter fra sosialmedisinsk senter 
- 2 representanter fra fastlegene 

I tillegg inviteres smittevernlege på UNN og representant for fylkesmannen. 

Andre representanter inviteres etter vurdering. 

Fagrådets oppgave er å diskutere faglige problemstillinger, bruke av beskyttelseseutstyr, strategiske 
løsninger osv.  

Referat fra fagrådet går til pandemistyret. 

 

Pandemistyret 
 Pandemistyret består av: 

- Avdelingsdirektør for helse og omsorg (leder) 
- Seksjonsleder hjemmetjenesten 
- Kommuneoverlege med ansvar for smittevern (rådets sekretær) 
- Andre kommuneoverleger 
- Enhetsleder forebyggende helsetjenester 
- Beredskapsrådgiver. 
- Informasjonsrådgiver 
- 1 hovedtillitsvalgt 
- 1 hovedverneombud 

Pandemistyret er et beslutningsorgan som i begynnelsen har ukentlige møter. Punkter på dagsorden 
er:  

- Referat fra pandemirådet 
- Status angående arbeidet med smittebegrensning 
- Status på helsetjenestenes arbeid. 
- Kostnader belastet prosjektnummer for pandemi 
- Informasjonsbehov 
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Pandemistyrets sammensetning kan endres dersom det er behov. 

Etter hvert møte utarbeides en kort informasjonsstatus i henhold til mal (se vedlegg). Denne sendes 
kommunedirektørens ledergruppe. 

 

Mal for informasjon fra pandemistyret 
 

Rapport fra møter i pandemigruppa 
Møte dato   Neste møte   

Status Kommentar til status 
Område Forrige Nå 

  

Smittebegrensning 

 

  
 

 

  
 

Tjenesteyting 

 

  
 

 

  
 

Samfunnskritiske 
funksjoner 

 

  
 

 

  
 

Informasjon 

 

  
 

 

  
 

Risiko Gjennomførte 
aktiviteter Neste aktiviteter 

Beskrivelse Risikoreduserende tiltak 
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Informasjon 
 

Publikumsinformasjon 
Informasjon til publikum er svært sentralt under en pandemi. 

I interpandemisk fase er informasjonsbehovet lavt. Etterspørrelse av beredskapsplanverk kan være et 
tema.  

I årvåkenhetsfasen øker informasjonsbehovet. I denne fasen er det som regel nasjonale 
helsemyndigheter som håndterer informasjon til publikum, og kommunens jobb er å henvise til deres 
nettsider. 

I prepandemifasen vil kommunen både kommunisere at kommunen er beredt til å håndtere 
pandemien, samt informere om publikumsrettede tiltak som iverksettes. Å opprette en fast nettside 
for informasjon må vurderes. 

I pandemifasen vil det være behov for fortløpende informasjon, både på nettsider, gjennom oppslag i 
kommunens berørte lokaler, og på nett. Her vises det til plan for krisekommunikasjon i overordnet 
beredskapsplan.  

 

Intern informasjon 
Administrativ og politisk ledelse vil ha behov for forløpende informasjon.  

Kommunedirektørens ledergruppe, samt formannskapet informeres om planverk i årvåkenhetsfasen. 

I prepandemifasen lages det ukentlig informasjonsskriv til kommunedirektørens ledergruppe. 

I pandemifasen vil informasjonsveien være avhengig av om kommunen setter krisestab. Dersom 
dette skjer trer kommunens sentrale beredskapsplanverk, inkludert informasjonsplan, inn.  

Dersom kommunen ikke setter krisestab fortsetter informasjonsarbeidet som i prepandemifasen. 

For hvert møte i pandemigruppa må det også vurderes informasjon til egne ansatte. 
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Tiltak 
 

Diagnostikk og behandling 
Blant de første oppgavene kommunen får er å sikre diagnostikk og behandling av personer med 
antatt smitte. Dette skal skje på en måte som sikrer nødvendig helsehjelp, samtidig at både publikum 
og ansatte beskyttes mot smitte. 

I tidlig fase må det vurderes å styre all diagnostikk inn mot Legevakta. Men også fastlegene må være 
forberedt på at det kan dukke opp mistanke om pandemisykdom hos sine pasienter. 

Når omfanget av pasienter øker må det vurderes å etablere et eget pandemimottak. 

Beslutningsmyndighet pandemimottak: Avdelingsdirektør for helse og omsorg 

 

Smitteoppsporing 
I en fase der det er et mål å stoppe smittespredning vil smitteoppsporing være et viktig virkemiddel. 
Dette innebærer at den smittede forteller hvem vedkommende har vært i kontakt med den siste 
tiden (definert av Folkehelseinstituttet). Disse må så oppspores og få beskjed om å ta nødvendige 
forholdsregler.  

Hvilke forhåndsregler som skal tas er avhengig av pandemiens art. Det kan være alt fra å ta kontakt 
dersom vedkommende blir syk til å holde seg isolert i en gitt periode. 

 

Vaksinering 
Vaksinering er et sentralt tiltak i pandemihåndtering. Men det tar som regel tid å utvikle vaksine, slik 
at dette tiltaket kommer eventuelt et stykke ut i forløpet. 

Hvorvidt det skal vaksineres, og retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine, utarbeides av sentrale 
myndigheter. Det er laget egen veileder for dette. 

Beslutningsmyndighet massevaksinering: Kommunedirektøren 

 

Pandemiavdeling på institusjon 
Dersom det blir et høyt antall syke med behov for heldøgns omsorg kan det være aktuelt å etablere 
en pandemiavdeling.  

Denne vil da bli etablert på Helsehuset. 

I utgangspunktet har ØHD-avdelingen 4 isolasjonsrom som kan brukes enkeltvis. Dersom dette blir 
for lite kan hele ØHD-avdelingen gjøres om til en pandemiavdeling. 

Beslutningsmyndighet pandemiavdeling: Avdelingsdirektør for helse og omsorg 

 

Håndtering av personellmangel 
I en situasjon med mange syke vil helsetjenestens ressurser bli satt på strekk. I tillegg kan høyt 
sykefravær ytterligere forsterke personellmangel.  
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Kommunen har med hjemmel i lov mulighet til å beordre personell i krisesituasjoner. Det kan også 
være aktuelt å innkalle både studenter og pensjonister. 

Personellmangel kan også ramme øvrige deler av kommuneorganisasjonen og private virksomheter. 
Alle må derfor være forberedt på å drifte med personellmangel. 

 

Håndtering av døde 
Personer som dør av pandemivirussykdom kan være smitteførende og må håndteres på korrekt 
måte.  

I en situasjon med høy smittsomhet og høy dødelighet kan antallet døde overgå den ordinære 
kapasitet til håndtering av lik. Tromsø kommune har eget krematorium, slik at muligheten til å øke 
håndteringen av lik vil sannsynligvis være til stede. 

Men det må da iverksettes nødvendige tiltak for håndtering. 
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Samordning 
 

Samordning av planverk er sentralt i alle krisesituasjoner. Ved en pandemi må man sikre at 
planverket er samordnet både internt i kommunen samt med eksterne aktører. Spesielt viktig her er 
at planverket er samordnet med helseforetaket.  

I årvåkenhetsfasen gjennomføres det derfor samordning med UNN`s planverk. 

Øvrige aktører som er aktuelle i pandemier: 

- Politiet 
- Avinor 
- Fylkesmannen 
- Sivilforsvaret 
- Røde Kors 
- Norsk Folkehjelp 

 

Økonomi 
En pandemi kan medføre økte kostnader for kommunen. For å sikre oversikt, spesielt dersom det blir 
gitt økonomisk kompensasjon i etterkant, skal det opprettes et prosjektnummer så snart man går inn 
i prepandemifasen. 

Alle tiltak som skal kostnadsføres under dette prosjektnummeret skal vedtas av avdelingsdirektør for 
helse og omsorg eller kommunedirektør. 

 

Øvelser 
 

Øvelser er et viktig virkemiddel for å teste planverk og øke kommunens krisehåndteringsevne.  
Derfor bør momenter i beredskapsplanen inngå i øvelsesscenarier.  

Pandemi er ett av scenariene i overordnet ros-analyse for beredskap i Tromsø kommune. Dette sikrer 
at planverket blir en del av kommunens system for beredskapsøvelser. 

I tillegg skal det gjennomføre mindre øvelsesaktiviteter i forbindelse med årlig revisjon. 

 

Evaluering av pandemi samt oppdatering av planverk 
 

Etter at en pandemi er over, og WHO erklærer PHEIC for avsluttet skal pandemihåndteringen 
evalueres, og planverk oppdateres. Dette er smittevernlegens ansvar.  

Ellers er smittevernlegen ansvarlig for årlig revidering av planverket. 
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Tiltakskort 1. Diagnostikk og behandling 
Det første tiltaket som må gjennomføres er å sikre at man er forberedt på å møte pasienter der det 
er mistanke om pandemisykdom.  

De viktigste oppgavene er da 

1. Tidlig identifikasjon av pasienten som mulig smittet 
2. Sikre rutiner for hvordan pasienten skal håndteres  
3. Sikre rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr 
4. Sikre rutiner for prøvetaking og forsendelse 
5. Sikre rutiner for informasjon til pasienten 
6. Sikre rutiner for varsling til kommunelege/smittevernvakta på Norsk Folkehelseinstitutt 
7. Sikre rutiner for desinfeksjon etter at pasienten har vært på kontoret. 

I utgangspunktet skal man organisere tjenestene lik i kriser som under vanlige forhold. Dette 
innebærer at diagnostikk skal foretas på legevakt og hos fastleger. Dersom annet gjelder må dette 
organiseres. 

 

Følgende informasjonsmateriale er utarbeidet som mal og må fylles ut: 

• Pasienter som ringer lege – informasjon til sykepleiere/helsesekretærer 
• Pasienter som møter opp på kontoret – informasjon til sykepleiere/helsesekretærer 
• Tiltak i primærhelsetjenesten – informasjon til legevakt og fastleger 
• Håndtering av pasienter med mistanke om pandemisykdom – informasjon til legevakt og 

fastleger 
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Tiltakskort 2. Kontaktsporing 
Ved pandemier der det er en målsetning å stoppe smittespredning, eller i begynnelsen av pandemier 
med stor smittespredning der det er et mål å bremse spredningen i starten er kontaktsporing eller 
smittesporing aktuelt. 

Dette innebærer at ved et verifisert tilfelle skal kontakter av den smittede spores opp og gis 
informasjon om at vedkommende kan ha blitt smittet samt råd om hvordan vedkommende skal 
opptre i tida framover. 

Det er kommuneoverlegen som skal gjennomføre smitte-/kontaktoppsporingen, eventuelt ved hjelp 
av ansatte fra Vaksinasjonskontoret, dersom omfanget blir stort. 

Smitte-/kontaktoppsporingen skjer i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt. 

Bekreftet positiv prøve vil vanligvis bli formidlet fra mikrobiologisk avdeling ved UNN eller direkte fra 
Norsk folkehelseinstitutt til smittevernlege. 

Den smittede må da kontaktes og bli bedt om å føre opp navn på kontakter i smitteførende periode. I 
tillegg bør den smittede føre opp sosiale aktiviteter som vedkommende har deltatt på. 

Følgende definisjoner gjelder for kontakter: 

 

 

 

 

 

 

Følgende regime gjelder for de ulike kontaktgruppene: 
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Tiltakskort 3. Pandemilegevakt 
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Tiltakskort 4. Plan for massevaksinasjon 
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Tiltakskort 5. Etablering av pandemiavdeling på helsehuset 
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Tiltakskort 6. Plan for håndtering av personellmangel 
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Tiltakskort 7. Plan for håndtering av døde 
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Tiltakskort 8. Plan for beredskapslager medisinsk forbruksmateriell og 
medisiner 
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Info-ark 1. Tiltak i primærhelsetjenesten 
 

Nytt [pandemivirus] - tiltak i primærhelsetjenesten 

 
Hvem skal testes: 

 

 

 

 

 

Ved mistenkt smitte hos en pasient bør det foretas følgende 
smitteverntiltak:  

 

 

 

 
 

Prøvetaking 
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Transport fra legekontor/legevakt 

 

 

 

 
 

Renhold og desinfeksjon etter konsultasjonen 

 

 

 

 
 

Hvis mistanken om pandemismitte først dukker opp langt ute i 
konsultasjonen 

 

 

 

 
 

Varsling av mistenkt tilfelle 

Helsepersonell som mistenker eller påviser et tilfelle av ____________, skal etter Forskrift om 
varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-
forskriften), straks varsle kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen skal umiddelbart varsle 
Folkehelseinstituttet ved å ringe Smittevernvakta (telefonnummer 21 07 63 48). Dersom det ikke er 
mulig å få varslet kommuneoverlegen, skal Folkehelseinstituttet varsles direkte. Folkehelseinstituttet 
vil varsle bekreftede tilfeller til WHO. 
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Info-ark 2. Pasienter som ringer legen 
 

Pasienter som ringer med spørsmål om de kan være 
smittet av ___________ 

Følgende personer kan være smittet og skal testes: 

 

 

 

 

 

Pasienten skal håndteres på følgende måte: 

 

 

 

 

 

Følgende rom skal brukes til undersøkelse av pasienter med mistanke om coronavirusinfeksjon 
2019 nCoV: 
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Info-ark 3 Pasienter som møter i luka 
 

Pasienter som møter opp «i luka» der det mistenkes at 
de kan være smittet av ______ 

Følgende personer kan være smittet og skal testes: 

 

 

 

 

Følgende håndtering skal gjennomføres ved mistanke om sykdom 

 

 

 

 

Følgende rom skal brukes til undersøkelse av pasienter med mistanke om sykdom 
 
 
 

 
  



29 
 

Info-ark 4 Håndtering av pasienter med mistenkt pandemisykdom 
 

Håndtering av pasienter med mistenkt _______som ikke legges inn på sykehus. 

 

Personer med mistenkt _________ som ikke legges inn men reiser hjem etter legeundersøkelse må 
få tilstrekkelig informasjon. Følgende informasjon må gis: 

 

Testresultat. 

 
 
 
 

 

 

Råd om egen helse 

 
 
 
 
 

 

 

Råd vedrørende kontakter 

 
 
 
 
 

 

 

Råd om å unngå å smitte andre 

 
 
 
 
 

 

 

 



Kontakt:
Trond Brattland
Overlege smittevern
trond.brattland@tromso.kommune.no

Telefon:
928 65 506

Adresse:
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø 
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