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Ship sanitation 

Rana kommune 



Bakgrunn. Juridisk forankring 

IHR-forskriften (Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for 

internasjonal folkehelse mv.) 

§ 1.Formål 

Forskriften har til formål å forebygge og motvirke alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse, 

og sikre en internasjonalt koordinert oppfølging. Dette skal gjøres på måter som unngår unødvendig 

forstyrrelse av internasjonal trafikk og handel. 

 

§ 21.Hygienesertifikater for skip 

Kommunelegen kan, dersom det anses nødvendig av hensyn til folkehelsen, bestemme at fører av skip ved 

ankomst til første havn i Norge skal fremlegge «Sertifikat for hygienekontroll på skip» eller «Sertifikat for 

dispensasjon fra hygienekontroll på skip». (SSCC/SSCEC) 

Foreligger det i tilfeller som nevnt i første ledd, ikke sertifikat for hygienekontroll eller dispensasjon, eller 

sertifikatet er ugyldig, skal kommunelegen omgående varsles om dette av dem som utfører kontrollen med 

sertifikatene. Etter foretatt inspeksjon om bord på skipet kan kommunelegen beslutte at hygienekontroll skal 

finne sted og utstede sertifikat om foretatt kontroll eller om dispensasjon. 

Er kommunen ikke godkjent for oppgaven, skal skip henvises til nærmeste godkjente havn for befaring og 

utstedelse av sertifikat. 

Helsedirektoratet godkjenner hvilke kommuner som kan utføre hygienekontroll på skip og utstede sertifikater for 

foretatt kontroll eller dispensasjon. Sertifikatene er gyldige i seks måneder, men kan forlenges med én 

måned. 

 



Godkjente kommuner/havner i Norge på WHOs liste 

per November 2016 

Ålesund 

Alstahaug  

Arendal  

Båtsfjord  

Bergen  

Bodø  

Drammen  

Flekkefjord  

Flora  

Fredrikstad  

Halden  

Hammerfest  

Harstad  

Haugesund  

Kristiansand  

Kristiansund  

Moss  

Nordkapp  

Oslo  

Porsgrunn  

Rana  

Røyken 

Sørfold  

Sør-Varanger  

Stavanger  

Tønsberg  

Tromsø  

Tysfjord/ 

Kjøpsvik  



I Rana 

• Kommuneoverlegen overtok ansvaret for 

hygienesertifikatene fra «distriktslegene» i 

2014 

• Rådgiver MHV + folkehelserådgiver 

• 2015: 36 SSCEC  

• 2016: 26 SSCEC 

• Lasteskip med kvarts, skrapmetall, 

rødstøv, petroleumskoks, 

aluminiumprodukter, stålprodukter, 

jernmalm, mangan, ferrosilisium, 

sugeankre til oljeplattform, general cargo, 

++ 

• 4 kai – Rana Industriterminal, 

Bulkterminalen, Toraneskaia, Rana 

Gruber.   

• Ingen fiskebåter eller cruiseskip så langt! 

 

 



Veiledning 







Evidence report form 
- Her skal vi beskrive avvikene og relatere 

de til en avvikskode fra håndboken 

- «Required» vs. «recommended» er ikke 

alltid intuitivt – det baserer seg på hva 

man finner hjemmel til i de internasjonale 

avtalene IHR/IMO/ILO 

- Helsedirektoratet sier vi skal fokusere på 

det som er «required» og i venstre 

kolonne i sjekklisten for avvik. 

 

 

 

 

 

 

 



Verne- og annet utstyr 

I sekken: 
Lommelykt 
Temperaturmåler 
Stempel og skrivesaker 
Linjal 
Maske 
Ørepropper 
Beskyttelsesbriller 
Engangshansker 
Varme hansker 
Mobil/fotoapparat 
Håndboka x 2 
Perm med blanketter 
 

 
 




