Styresak 72/2016: Utkast til smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram
2016 – 2020 Helse Nord
Møtedato: 03.10.2016
Møtested: Mosjøen

Formål:
Gi innspill til smittevernplan og nytt tuberkulosekontrollprogram i Helse Nord for perioden 2016
– 2020.
Bakgrunn:
Helse Nords smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram for perioden 2012 – 2015 er under
revisjon og høringsutkast til planer for perioden 2016 – 2020 er sendt til helseforetakene med
høringsfrist 01.10. 2016. Planene er utarbeidet av arbeidsgrupper nedsatt av Helse Nord. Alle
helseforetakene har hatt representanter i arbeidsgruppene i tillegg til at primærhelsetjenesten
og brukere har hatt representanter. Planene er videreføring av eksisterende planer og oppfølging
av tidligere tiltak, spesielt de som helt eller delvis ikke er iverksatt. I høringsbrevet er det spesielt
bedt om innspill fra leder for sterilforsyning i helseforetakene knyttet til utfordringer for denne
tjenesten.
I utkast til smittevernplan er det etter hvert kapittel anført hva som skal følges opp regionalt og
hva som skal følges opp i helseforetakene. I utkast til tuberkulosekontrollprogram er det anført
anbefalte tiltak etter hvert kapitel, men ikke skilt på hva som skal følges opp regionalt og av
helseforetakene. I begge planer er alle tiltak oppsummert i en tabell som et vedlegg til
dokumentet. I begge planer savnes økonomiske overslag over foreslåtte tiltak, inkludert
utdanning.
Anbefalinger vedrørende personellressurser:
•
Smittevernsykepleiere bør være 100 % stillinger ved alle sykehus
•
Smittevernsykepleier 100 % for samarbeid med kommunehelsetjenesten (påpekning av
at Helgelandssykehuset ikke har dette)
•
Smittevernlege 1/25.000 innleggelser (tilsv. 50 % i Helgelandssykehuset)
•
Smittevernpersonell bør organiseres sammen for å sikre et faglig fellesskap og felles
rapporteringsvei til ledelsen
•
Det bør være funksjon som sterilforsyningsleder i HF-ene. Det mangler imidlertid
utdanningstilbud.
•
Styrking av kompetanse innen infeksjonsmedisin og mikrobiologi, særlig ved
Nordlandssykehuset.
Planene har vært sendt ut internt i helseforetaket til ledere og fagmiljøene, og det har vært
avholdt et høringsmøte med fagmiljøene for å få innspill.
Vurdering:
 Begge planene gir god oversikt over utfordringene innen fagfeltene.
 Det savnes økonomiske overslag for foreslåtte tiltak.
 Det bør utarbeides en prioriteringsliste over tiltak, og hvilke tiltak som skal finansieres
spesielt av Helse Nord.
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Økning av personellressurser er foreslått til UNN og Nordlandssykehuset, men i svært liten
grad til Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. For eksempel har Helgelandssykehuset
smittevernlege som er mikrobiolog - hennes kompetanse bør brukes lokalt som ledd i
overvåking av resistensforhold.
Stillingsstørrelse for smittevernsykepleier ved sykehusenhetene bør kunne vurderes på
bakgrunn av sykehusenhetens størrelse.
Det må foreligge beskrivelse av arbeidsoppgaver for smittevernsykepleier som skal arbeide
mot kommunehelsetjenesten.
Det bør opprettes et regionalt utdanningstilbud i smittevern.
Det bør arbeides for å opprette utdanningstilbud for sterilforsyningstekniker

Vedtaksforslag:
Styret ber om at momentene i styresaken og det som fremkom under styrets behandling
innarbeides i Helgelandssykehusets høringssvar til Helse Nord RHF på utkast til Regional
smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram perioden 2016 – 2020.

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør

Saksbehandlere: Medisinsk direktør Fred A. Mürer / medarbeidere i Senter for fag, forskning og
utdanning
Vedlegg:
1. Utkast smittevernplan 2016 – 2020
2. Utkast tuberkulosekontrollprogram 2016 – 2020.
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