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Folkehelseinstituttets rolle i smittevern
Smittevernloven § 7-9

Overvåking

– Nasjonalt og 
internasjonalt

 Vaksine

• Forsyning

• Beredskap

• Produksjon

 Råd og bistand

• Helsetjenesten/laboratorier

• Sentrale helsemyndigheter

• Kommuner, fylker

• Andre etater

• Befolkningen

Smittevernvakta

Mikrobiologisk beredskapsvakt

Nasjonal vannvakt

Vaksinetelefon

Feltepidemiologisk gruppe

Veiledere, www.fhi.no



Epidemietterretning

Varsel Data

Motta

Verifisere

Samle

Analysere

TolkeSignal

Nasjonalt:

-Utbrudd/Vesuv

-Andre varsler

-Massemediene

Internasjonalt

-WHO (IHR) 

-EU (EWRS)

-ECDC(EPIS)

MSIS, Sykdomspulsen

Gi råd om tiltak

Bekrefte hendelse
Hdir, HOD

Helsetjeneste

Mattilsyn

EU (EWRS)

WHO (IHR)

Publikum

Informer

Leger

Sykehus

Lab

1. Oppdage

2. Vurdere

3. Håndtere

Referanselaboratorier

Etterforske



Overvåking og varsling: 
window of opportunity



Internasjonale varslingssystemer 
for helsetrusler

Globalt: WHO/IHR EU/EØS: EWRS 

 FHI nasjonalt varslingspunkt. Mottar og vurderer varsler 24/7



ECDC –
EUs ekspertbyrå smittsomme sykdommer

• Samler informasjon fra landene og gir god oversikt 
over infeksjonstilstander og utbrudd 

• Raske risikovurderinger

• Raske kunnskapsbaserte råd

• Gir raske svar på forespørsel

• Tilbyr assistanse

 Avgrenset til smittsomme sykdommer

 Må tilpasses lokale forhold 



Varsling av utbrudd

• Med varsling menes at beskjeden formidles umiddelbart 
slik at varsleren kan forsikre seg om at mottakeren har 
mottatt varselet.

• Lovpålagt i hht forskrifter hjemlet i smittevernloven

 utbrudd i helseinstitusjoner
 mat-/vannbårne utbrudd
 utbrudd av meldingspliktige sykdommer 
 andre alvorlige/omfattende utbrudd

– Utbrudd skal varsles straks mistanken oppstår



Utbruddsvarsling (MSIS §3-3 og 3-4)



Hva er et utbrudd?

Flere tilfeller enn forventet av en bestemt 
sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom

Eller

To eller flere tilfeller av samme sykdom som 
mistenkes å ha felles kilde



Hvorfor varsle?

• Se sammenhenger tidlig -> derved tiltak tidlig
• Varsler får bistand til håndtering

– Kommunelege, Folkehelseinstituttet

• Myndigheter med ansvar bringes inn i saken
– Kommunelegen, Mattilsynet, Regionalt kompetansesenter 

for smittevern, Fylkesmannen, Folkehelseinstituttet, 
Helsedirektorat 

• Omfang av utbrudd kartlegges
• Gir kunnskap til forebygging, rådgivning, tiltak
• Utenlandske myndigheter orienteres 

– EU (EWRS), WHO (IHR)



Telefon

Varsle straks over telefon hvis 

utbruddet er alvorlig og det er

behov for øyeblikkelig kontakt.

SHE-rådgivning 94 52 12 19

Smittevernvakta 21 07 63 48

I tillegg varsles utbrudd 

via Vesuv 

www.utbrudd.no

Vesuv

Hvordan varsle ?



Vesuv
Vevsbasert system for utbruddsvarsling

• FHIs utbruddsvarslingssystem siden 
2005 

• Modul i CIM siden des. 2016 

• Elektronisk skjema

– Sted, omfang, tid, symptomer, agens, 
prøver m.m. 

• Ivaretar lovpålagt varslingsplikt

• All i informasjon om utbruddene 
samles i én database



Formål og bruk av Vesuv – lokalt nivå

• Ivareta §§ varsling om utbrudd til FHI og andre 
etater

• Gi mulighet for de ulike aktører å ha oversikt over 
utbrudd i sitt ansvarsområde

• Felles tilgang for involverte etater til fortløpende 
oppdatering om samme utbrudd

• Arkiv over utbrudd
– Sjekke tidligere utbrudd knyttet til samme sted

– Sjekke om det er lignende utbrudd andre steder



Formål og bruk av Vesuv – FHI

• Viktig del av beredskap og epidemietterretning

• Sjekkes daglig av fagansvarlig 

– i helgene av smittevernvakt

• Varsler vurderes av fagpersoner

– Er det flere lokale hendelser som kan ha sammenheng?

– Utbruddet alvorlig? Behov for viderevarsling? Rådgivning?

• Tema i ukentlig utbruddsmøte

• Rapportering 

– månedlig, årsrapport, EU/WHO



Hvordan finne Vesuv?

• Vesuv er modul i CIM 

– HelseCIM, DSBCIM og MatCIM

• Pålogging 

– via CIM

– via påloggingsportal for de som ikke har CIM

www.helsecim.no

www.vesuv.no

http://www.helsecim.no/
http://www.vesuv.no/


CIM i helseforetakene

• Alle HF har HelseCIM

• De som varsler utbrudd i foretaket bør blir 
brukere i CIM lokalt

• Også pålogging gjennom Vesuv portal – gir 
kun tilgang på egne varsler

• CIM-administrator lokalt

– Tilgangsstyring

– Vesuv menypunkt



Hvem ser hva i Vesuv
Varsler fra sykehus

• FHI: e-postvarsel + tilgang til alle utbrudd
• Regionalt kompetansesenter: e-postvarsel + 

lesetilgang egen region 
• Fylkesmannen: e-postvarsel + lesetilgang for 

fylket
• Mattilsynet: e-postvarsel + lesetilgang hvis 

næringsmiddelbårent
• Kommuneoverlegen: varsel + tilgang hvis e-

postadr. legges inn manuelt/deling av utbrudd
• Tilgang hele HF mulig



Vesuv 2013-2017



Vesuv 2017

Type institusjoner Antall utbrudd Antall tilfeller

Sykehjem
68 859

Sykehus
23 234

Annen helseinstitusjon
10 156

Totalt 101 1 249



Smittestoff 

2013 2014 2015 2016 2017 

Antall utbrudd Antall 

utbrudd 

Antall 

tilfeller 

Norovirus 72 43 75 62 47 732 

Influensavirus 7 4 11 4 11 179 

Staphylococcus aureus 
meticillinresistente (MRSA) 

8 10 10 8 11 47 

Enterokokker, 
vancomycinresistente (VRE) 

2 4 1 1 9 124 

Enterovirus     2 29 

Ukjent agens, ESBL-
produserende 

   2 2 13 

Streptococcus agalactiae     2 11 

Staphylococcus aureus     2 8 

Clostridium difficile    1 2 5 

Human metapneumovirus     1 25 

Staphylococcus epidermis     1 11 

Salmonella spp. 2    1 9 

Adenovirus     1 7 

RS-virus   1  1 3 

E. coli (ESBL-produserende) 2 2 4 3 1 2 

Campylobacter jejuni     1 2 

Acinetobacter spp.  
multiresistente 

 1  1   

Citrobacter spp. (ESBL- 
produserende) 

1  
    

Enterovirus  1 1    

Klebsiella oxytoca    1   

Klebsiella pneumoniae    1   

Klebsiella pneumoniae  (ESBL-
produserende) 

1 1  1   

Legionella pneumophila  1     

Rotavirus   1 1   

Salmonella. Schwarzengrund    1   

Skabb 1 1  2   

Staphylococcus aureus 
meticillinsensitive (MSSA) 

1  1 
   

Ukjent agens2 5 11 12 11 6 42 

Totalt 102 79 117 100 101 1249 

 

Hvilke smittestoff?
Tabell 3. Mistenkt smittestoff ved utbrudd i helseinstitusjoner, Vesuv 2013-2017





https://www.fhi.no/sv/utbrudd/



Husk varsling!
Takk for oppmerksomheten


