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Informasjon til kommuner, AMK sentraler og Legevakt om ebola situasjonen  

Helsedirektoratet vil med dette be Fylkesmannen om å videreformidle informasjonen 
under til kommunene ved rådmenn, til legevakter/ fastleger i kommunene og til AMK 
sentralene i kommunene (eventuelt gjennom Helseforetakene). 
 
Helsedirektoratet vil også arbeide med å få oppdatert informasjon ut på NEL slik at 
fastlegene raskt kan finne informasjon om hvordan de skal forholde seg ved mistenkt 
ebolasmitte.  
 
Informasjon til kommunene: 
Ebolasituasjonen i Vest-Afrika er alvorlig, og krever rask innsats fra omverdenen for at 
den ikke skal spre seg ytterligere. Risikoen for større utbrudd i Norge er derimot 
minimal, da ebola kun smitter ved direkte kontakt. En norsk hjelpearbeider er smittet 
og behandles på Oslo universitetssykehus. 
 
I denne situasjonen er det mange som blir bekymret for å bli smittet av ebola virus, 
også i Norge. Det er viktig at folk har et sted å henvende seg der de kan få svar på 
spørsmål om ebola.  
 
Vi ber derfor om at kommunen sørger for at fastleger, legevakt, helsesøstre, 
psykologer og andre som er i kontakt med befolkninger har god kjennskap til fakta om 
ebola, og vet hvor de kan finne mer informasjon. Folkehelseinstituttet (FHI) har laget 
mye god informasjon på nett som oppdateres fortløpende: 
http://www.fhi.no/tema/ebola   
 
Ved mistanke om ebolasmitte, sørg for å isolere pasienten og ta straks kontakt med 
smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet. Mer informasjon og råd til helsepersonell 
ved mistanke om ebolasmitte finner du her: http://www.fhi.no/tema/ebola/raad-til-
helsepersonell  
 
Helsepersonell som har mer spesifikke spørsmål eller som mistenker ebolasmitte skal 
henvende seg til Folkehelseinstituttets smittevernvakt:   
http://www.fhi.no/om-fhi/a-aa-finn-frem/beredskapstelefoner  
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Informasjon til befolkningen  
Hvis kommunen ønsker å lenke til informasjon på internett, kan dere bruke 
https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/ebola  
 
Befolkningen kan også henvende seg til tlf. 800HELSE (tlf. 800 43 573) for informasjon 
om ebola. De som svarer her er ikke helsepersonell, men kan gi informasjon på 
samme nivå som FHI`s nettinformasjon. Telefonen er ment som et tilbud for personer 
som foretrekker telefon fremfor internett.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kristin Mehre e.f. 
divisjonsdirektør 

Jon-Torgeir Lunke 
avdelingsdirektør 
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