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Koranapandemien er hovednyhet på TV døgnet rundt. Men hvem er det egentlig som snakker 

på TV, hvem er hun Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet og han Guldvog fra 

Helsedirektoratet? Hvorfor skal de være på TV begge to, samtidig som helseministeren? Noen 

ganger intervjues kommuneoverlegen fra Fredrikstad kommune, andre ganger er det 

smittevernlegen fra Bergen som sitter i studio.  Hvem er alle disse menneskene og hvordan 

henger det sammen? 

Jeg antar at nordmenn lærer om offentlig forvalting på skolen en eller annen gang. Men det er 

det jo ingen som husker. Det er uansett ikke helt enkelt å skjønne seg på.  Det tok meg flere år 

etter at jeg flyttet til Norge å forstå at det er forskjell på Fylkesmannen og Fylkeskommunen. 

Dags for litt voksenopplæring. 

Vi begynner på toppen, eller fra vårt ståsted: på bunn, nede i Oslo. 

Både Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet (Hdir) er underlagt Helse- og 

omsorgsdepartmentet. Helse-og omsorgdepartmement ledes av helseministeren og er politisk 

styrt. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er faglig uavhengige instanser som har som 

oppgave å gi råd til politisk ledelse i helsespørsmål. Folkehelseinstituttet er nasjonalt 



kompetansesenter for smittevern og internasjonal helse, begge områder relevante for 

koronapandemien. Helsedirektoratet skal i tillegg til å være rådgiver til helseministere også 

iverksette regjeringens politikk og forvalte lovverk. Helsedirektoratet har et overordnet ansvar 

for nasjonal helseberedskap. 

I smittevernloven står det at «Helsedirektoratet skal innhente kunnskap fra 

Folkehelseinstituttet og legge denne kunnskapen til grunn for sine vurderinger».  De har med 

andre ord ulike ansvarsområder som overlapper og de er gjensidig avhengig av hverandre. Det 

er årsaken til at både Camilla Stoltenberg (leder for FHI) og Bjørn Guldvog (Helsedirektør) er på 

TV.  

Norge har en desentralisert offentlig forvalting der kommunene har stor selvbestemmelse.  Alle 

kommuner har selvstendig ansvar for smittevern og beredskap. Måten det er organisert på 

minner mye om hvordan sentrale myndigheter er organisert.  Alle kommuner er pålagt å ha en 

smittevernlege, som kan sies å være et lokalt en- leges folkehelseinstitutt. Gundar Jakobsen 

som er rådmann har ansvar for helsetjenestene og beredskapen lokalt slik Helsedirektoratet har 

det nasjonalt. Formannskapet kan ses på som den lokale varianten av regjeringen til Bø og 

ordfører Sture Pedersen som en kombinasjon av statsminister og helseminister. Jeg som 

smittevernlege kan fatte selvstendige vedtak dersom det haster, men min viktigste rolle er å 

være rådgiver til kommunestyret og rådmann. Jeg og rådmannen er gjensidig avhengige av 

hverandre på like linje med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. 

Alle kommuner skal ha kommuneoverlege (medisinsk faglig rådgiver) og smittevernlege. I 

mindre kommuner er det ofte samme person, men i større kommuner kan oppgavene være 

delt. I Tromsø er det for eksempel en bøfjerding, Kathrine Kristoffersen, som er 

kommuneoverlege, mens Trond Brattland er smittevernlege. 

Den kommunale smittevernlegen jobber ikke alene. Folkehelseinstituttet som er 

kompetansesenter for smittevern og vår faglige rådgivere har døgnkontinuerlig vakt for 

kommunale smittevernleger.  Smittevernlegene i Lofoten og Vesterålen jobber tett sammen og 

har kontinuerlig daglig kontakt. 

For 100 år siden var smittsomme sykdommer den viktigste årsaken til for tidlig død. Slik er det 

ikke lenger. Grunnen til det er ikke at vi utviklet antibiotika eller behandler sykdommene bedre, 

men at vi bor, spiser og lever bedre.  Det viktigste smittevernarbeidet gjøres ikke av meg eller 

av de andre legene, og ikke av Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet. Den gjøres av 

renholdere som hver eneste dag holder skitt og bakterier unna, og hver av oss sammen som 

begrenser smittespredningen. 

Husk og vask hendene, unngå nærkontakt og bli hjemme ved sykdom!  



 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 

 

 

 

 

 

 

 


