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VEDTAK ETTER SMITTEVERNLOVEN AV KOMMUNEOVERLEGEN I
ULLENSAKER MED GYLDIGHET FRA OG MED 10.8.2020
Generelt vedtak etter smittevernloven § 4-1
Rettslig grunnlag
Av smittevernloven § 4-1 første og femte ledd fremgår det:
«Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at
den blir overført, kan kommunestyret vedta
a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale
omgangen overalt der mennesker er samlet,
b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller,
flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i
aktiviteter der,
c) stans eller begrensninger i kommunikasjoner,
d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres
bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,
e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander
eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre
skadedyr, avlusing eller annen smittesanering.»
Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det
fremgår:
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de
tiltaket gjelder.
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et
uforholdsmessig inngrep.»
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I Ullensaker kommune er kommuneoverlegen delegert myndighet til å fatte vedtak etter smittevernloven §
4-1 første ledd.
Det vises også til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).
Status per 7.8.2020
FHI melder: «Etter en nedgang i antall covid-19-tilfeller fra uke 13 har det de siste to ukene vært en
økning i antall nye tilfeller (196 tilfeller i uke 31 og 94 tilfeller i uke 30). I etterkant av endring i
karantenebestemmelsene ved innreise fra 15. juli, har det vært en økning i andelen tilfeller som er smittet i
utlandet.»
I østlandsregionen har det de siste månedene vært covid-19-utbrudd i flere sykehjem – i kommunene
Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger og nylig Moss. Med stigende smittetall både nasjonalt og regionalt, er det
av smittevernfaglige hensyn maktpåliggende at Ullensaker kommune innfører restriksjoner for å skjerme
sårbare pasient- og brukergrupper i institusjon – i første rekke sykehjem. Et utbrudd i sykehjem vil kunne
true liv og helse for beboerne og være krevende å håndtere for kommunens helsetjeneste.
Smittevernstrategi
Smittesituasjonen i Europa og resten av verden er forverret og FHIs overvåking viser en økning i
smittetallene. Covid-smitte foregår i hovedsak rundt kjente tilfeller og i forbindelse med reiseaktivitet,
lokale utbrudd og klynger. Ifølge FHIs nettsider er det for tidlig å konkludere med om dette er
begynnelsen på en langvarig stigende trend. Men økt reiseaktivitet ser ut til å gi økt import av smitte – og
i hovedsak fra land omfattet av karanteneplikten. Samlet sett anses det derfor å være økt risiko for smitte i
den norske befolkningen. Sårbare grupper, fremfor alt eldre mennesker og kronikere, har høyest risiko for
å få bli alvorlig syk og må følgelig skjermes på en hensiktsmessig måte.
Vedtak fra kommuneoverlegen i Ullensaker kommune
I lys av overstående fatter kommuneoverlegen i Ullensaker kommune følgende vedtak:
«For å forhindre spredning av covid-19 til eldre mennesker og andre sårbare pasient- og
brukergrupper i kommunale institusjoner, gjør kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av
smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a:
1) Personer som er besøkende til eldre mennesker og andre medisinsk sårbare
institusjonsbeboere i Ullensaker kommune, og som har oppholdt seg utenfor Norges
grenser, må vente i 10 dager etter hjemkomst før de kan besøke sine nærmeste i
sykehjem og andre helseinstitusjoner.
2) Besøksrestriksjonen i pkt 1) er uavhengig av om reisen har funnet sted til «grønne»
eller «røde» land og regioner – kfr. helsemyndighetenes reiseråd.
3) Unntatt fra denne besøksrestriksjonen er pårørende til institusjonsbeboere som er i
livets sluttfase, når dette er bekreftet eller sannsynliggjort av institusjonslege.

Vedtaket har virkning fra og med 10.8.2020 og inntil videre.

Begrunnelsen for vedtaket
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom med potensielt alvorlige
helsekonsekvenser for befolkningen. Sykdommen er av Verdens helseorganisasjon erklært som en
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pandemi og en alvorlig trussel mot internasjonal folkehelse. Covid-19 har igjen økende utbredelse i
Norge, ifølge FHI.
Kommuneoverlegen i Ullensaker anser det som nødvendig og formålstjenlig at personer som omfattes av
dette vedtaket pålegges besøksrestriksjon som angitt ovenfor.
Kommuneoverlegen anser at vedtaket har en smittevernfaglig begrunnelse og at den samfunnsmessige
nytten ved vedtaket overstiger ulempen for de personene det gjelder.

Tom Sundar
Fungerende kommuneoverlege
Telefonnr: 45484047

