
 

 

 

 

 

Berlevåg 2. mars 2020 

 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer §4 - 1 første ledd bokstav b. 

Fysioterapitjenesten i Berlevåg og treningsrom ved Berlevåg Helsesenter stenges. 

Med bakgrunn i den ukontrollerte spredningen av SARS-CoV-2-virus og Covid -19 i Norge ses det på 

som formålstjenlig å redusere antall virksomheter som samler flere mennesker. 

 

Fysioterapitjenesten i Berlevåg og dets kontorer, som inkluderer treningsrommet ved Berlevåg 

Helsesenter, representerer et signifikant smittespredningspotensiale da mange mennesker besøker disse 

rommene daglig. Fysioterapitjenestens allmenne praksis involverer i tillegg risiko for overføring av 

dråpe- og kontaktsmitte fra terapeut til pasient.  

 

I lys av ovennevnte epidemi/pandemi anses fysioterapitjenestens lokaler og praksis å representere en 

større risiko enn nytte for folkehelsen og stenges dermed. 

 

Det legges opp til dispensasjon for enkeltpasienter som uten fysioterapi vil oppnå et signifikant 

funksjonstap. Det skal da legges vekt på smitteforebyggende tiltak. 

 

Det lages i den sammenheng et vedtak med hjemmel i smittevernloven §4 første ledd bokstav b. Vedtaket 

har virkning fra og med lørdag 14. mars 2020. 

§ 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering 

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, 

 

Rettslig grunnlag 

Smittevernloven § 4-1 første ledd gir smittevernlege hjemmel til å sette i verk ulike tiltak når det er 

nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i 

befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e. 

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." 



 

 

Begrunnelse for vedtaket 

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige 

helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig 

hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har 

i dag ulik utbredelse i Norge. Fra 10. mars 2020 har Helsedirektoratet registrert at sykdommen har gått 

over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer 

at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. 

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2 virus 

og Covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt for hele landet. Tiltaket anses nødvendige 

både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. 

Tiltaket fremstår som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering og gjelder for Berlevåg 

kommune. 

Smittevernlege vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn 

til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommunen og i helse- og 

omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering. Etter 

smittevernleges vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning 

og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen. 

Gjør avslutningsvis oppmerksom på smittevernloven § 4-1 tredje ledd hvor kommunestyret kan sørge for 

iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller atferd kan medføre at iverksettingen 

blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den ansvarlige. 

 

 

 

Vennlig hilsen, 

 

Jakob Thorkildsen 

Kommuneoverlege/smittevernlege 

Berlevåg Kommune 

 


