
 
 
 

[Virksomhetsnavn]  

 

Vedtak etter smittevernloven av kommuneoverlegen i Ullensaker 
 
 
Vår ref.: Deres ref.:   Saksbehandler: Dato: 

[000/0-00]  [0000]  Kommuneoverlegen 
 

25.03.2020 

 

Til: Den det måtte angå 

 
Beslutning 1: Helsepersonell og andre behandlere i Ullensaker som gir individuell 
behandling eller gruppebehandling med pasienter enten i organisert kontor eller enkeltvis 
skal holde stengt fra og med mandag 16.03.2020 klokken 08.00. 
Vedtaket er foreløpig gyldig til og med 08.04.2020 og kan bli forlenget 
 
Med helsepersonell og behandlere i dette vedtaket menes fysioterapeuter, manuell terapeuter, 
kiropraktorer, fotterapeuter, massører, naprapater, osteopater, homeopater, fotterapeuter, 
tatooverings- og piercing aktivitet, og akupunktur. 
 
Vedtaket omfatter disse yrkesgrupper både privat drevne og med kommunalt driftstilskudd. 
 
Tannleger og psykologer er ikke omfattet av dette vedtaket. 
 
Hjemmel: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b). 
 
Bakgrunn og begrunnelse:  
 
Covid 19 er definert som en allmennfarlig sykdom. Smittesituasjonen i verden og i Norge er sterkt 
økende og bekymringsfull. Den epidemiologiske situasjonen i Norge er forverret med at smitte er 
påvist flere steder i landet og antall smitteførende er økende. Erfaringen fra smitteoppsporing av 
Covid 19 tilfeller til nå viser at et økende antall av tilfellene nå kan spores til smitte mellom 
personer innenfor Norges grenser. Det er særdeles viktig å hindre at smitten spres mellom 
innbyggere i et unødvendig raskt tempo. 
 
Det har til nå vært nasjonale føringer at Covid 19 ikke smitter fra asymptomatiske personer. Det 
er i en tidlig fase av sykdommen ofte vanskelig for en person å erkjenne symptomene og derfor 
setter vedkommende seg selv ikke i karantene. Det kommer stadig nasjonale strenge føringer for 
å hindre smitte, blant annet besøksforbud til helseinstitusjoner og oppfordring til at antatt friske 
personer ikke skal reise på hyttene sine. 
 
Det er mye vi fortsatt ikke kan være sikre på med hensyn til viruset som forårsaker Covid 19. 
Dette gjelder smittsomheten og om det kun smitter ved dråpesmitte eller også som luftsmitte og 
når i sykdomsforløpet det blir smittsomt. Kommuneoverlegen vurderer dette vedtaket som helt 
nødvendig og som et viktig «føre var» tiltak.  
 
Venteværelser er et sted der mange sitter sammen. Dersom det kun er en person på 
venteværelse, er det fortsatt en teoretisk mulighet for at neste som kommer inn blir smittet. En 
antatt frisk person kan med all usikkerhet, kunne tenkes å smitte sin behandler. En antatt frisk 
behandler kan uten å vite om det selv smitte sin pasient. 
 
Dette vedtaket er en naturlig følge av og i tråd med nasjonale myndigheters strenge vedtak for å 
redusere smitte innen befolkningen. Ullensaker kommune ønske å handle i tråd med disse 
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nasjonale føringer, og dette vedtaket er et naturlig og viktig bidrag for å hindre smitte internt i 
befolkningen og i Ullensaker. Disse nevnte grupper helsepersonell er viktige for samfunnets drift i 
tiden fremover, og det anses også viktig å hindre at dette helsepersonell unngår smitte fra sine 
pasienter. 
 
Forholdsmessighet: 
 
Kommuneoverlegen er klar over at vedtaket vil ha store økonomiske konsekvenser for personer 
og bedrifter som må stenge. Det har også negativ effekt på pasienter som er i behov av 
nødvendig helsehjelp av disse behandlere. For eksempel vil nyopererte ha et stort behov for 
oppfølging og rehabilitering. Kommuneoverlegen vurderer likevel tiltaket for å hindre smitte i 
dagens pandemi situasjon som betydelig viktigere og tungtveiende og fatter av den grunn dette 
vedtaket. Behandlere besvurdere å kunne gi nødvendig helsehjelp via telefon, mail eller andre 
elektroniske medier. 
 
Kommuneoverlegen registrerer at det er forskjellig praksis i kommuner når det gjelder et slikt 
vedtak som nå fattes. Ut i fra dagens epidemiske situasjon er det kommuneoverlegens faglige 
vurdering at dagens vedtak er et helt nødvendig og viktig tiltak for å hindre smitte mellom 
personer. 
 
Hvorfor er ikke tannleger eller psykologer omfattet av vedtaket? Dette må fortløpende vurderes. 
Disse behandlere gir ofte en helt nødvendig helsehjelp som ikke kan opphøre eller utsettes. 
Disse yrkesgrupper må fortløpende holde seg orientert om myndighetenes råd om 
smitteverntiltak. Det er viktig å ha få pasienter på venterommet(helst en ad gangen), økt renhold i 
lokalet, sikre merking og spørsmål om pasient har vært på reise, har symptomer eller vært i 
kontakt med personer med symptomer. Det er også viktig at helsepersonell og hjelpepersonell 
selv ikke går på jobb hvis man har luftveissymptomer. Det påligger helsepersonellet et betydelig 
ansvar. 
 
 
 
Beslutning 2:  
Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig. I stedet brukes 
elektroniske løsninger der det er tilgjengelig.  
 
Kun nødvendige møter gjennomføres som planlagt og da med ikke mer enn tre personer i 
samme rom. Dette gjelder både private og offentlige arrangementer. 
 
Unntak gjelder hvor kritiske funksjoner for liv og helse blir rammet ved at ansatte ikke er 
fysisk tilstede. 
 
Samme begrensning som i avsnittet over, gjelder for sosiale arrangementer. 
 
 
Hjemmel: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a). 
 
Bakgrunn og begrunnelse:  
 
Covid 19 er definert som en allmennfarlig sykdom. Smittesituasjonen i verden og i Norge er sterkt 
økende og bekymringsfull. Den epidemiologiske situasjonen i Norge er forverret med at smitte er 
påvist flere steder i landet, og antall smitteførende er økende. Erfaringen fra smitteoppsporing av 
Covid 19 tilfeller til nå viser at et økende antall av tilfellene nå kan spores til smitte mellom 
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personer innenfor Norges grenser. Det er særdeles viktig å hindre at smitten spres mellom 
innbyggere i et unødvendig raskt tempo. 
 
Det har til nå vært nasjonale føringer at Covid 19 ikke smitter fra asymptomatiske personer. Det 
er i en tidlig fase av sykdommen ofte vanskelig for en person å erkjenne symptomene og derfor 
ikke setter seg selv i karantene. Det kommer stadig nasjonale strenge føringer for å hindre smitte, 
blant annet besøksforbud til helseinstitusjoner og oppfordring til at antatt friske personer om ikke 
å reise på hyttene sine. 
 
Det er mye vi fortsatt ikke kan være sikre på med hensyn til viruset som forårsaker Covid 19. 
Dette gjelder smittsomheten og om det kun smitter ved dråpesmitte eller også som luftsmitte og 
når i sykdomsforløpet det blir smittsomt. Kommuneoverlegen vurderer dette vedtaket som helt 
nødvendig og som et viktig «føre var» tiltak.  
 
Beslutningen gjelder for administrativ møtevirksomhet og omfatter ikke serveringsvirksomhet, 
detaljhandel og produksjonsvirksomhet med mer. Her gjelder nasjonale bestemmelser.  
 
 
15.03.2020  Lars Meyer-Myklestad, kommuneoverlege Ullensaker 

 
 


