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Til stede 

Navn Initialer 
Kirsten Gravningen, leder fagråd, UNN KG 
Anita Brekken, Finnmarkssykehuset AB 
Gunille Justad, Nordlandssykehuset GJ 
Unni Sørensen, HSYK US 
Torni Myrbakk, UNN TM 
Gunnar Skov Simonsen, UNN GSS 
Vegard Skogen, UNN VS 
Sandra Åsheim, Nordlandssykehuset SÅ 
Anne Mette Asfeldt, Finnmarkssykehuset AMA 
Drude Bratlien, smittevernlege Sør-Varanger kommune DB 
Bente Karin Jensen, Nordlandssykehuset BKJ 
Elena Michaelidou, Helgelandssykehuset EM 
Raymond Dokmo, sekretær, Helse Nord RHF RD 
Hege Knoph Antonsen (på sak 01/18) HKA 

 
Forfall 

Hans Erling Simonsen, Nordlandssykehuset 
Hege Benonisen, UNN 
Jørgen Dahl, Regionalt brukerutvalg Helse Nord 

 
 

Sak  Ansvar 
 Godkjenning av innkalling og referat fra siste fagrådsmøte. 

Ingen innvendinger 
KG 

01/18 Resultater fra internrevisjon av antibiotikabruk i 
helseforetak i Helse Nord høsten 2017 
Tematisere hvordan man kan «sørge for at lederlinjen tar en 
mer aktiv rolle i styring og kontroll med antibiotikabruken i 
helseforetak i HN» slik det anbefales i rapporter for alle 
helseforetakene. 

HKA 
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Internrevisjonen har resultert i fem rapporter, en for hvert 
foretak, og en oppsummeringsrapport. Det var relativt like 
konklusjoner, og det var gitt syv til åtte anbefalinger til 
helseforetakene (se vedlagt presentasjon). 
 
Antibiotikastyringsprogrammet går ut i 2018 tre av fire foretak. 
FIN har program som går ut 2020. 
Oppfølging videre skjer via fagavdelingen i Helse Nord RHF som 
i samarbeid med internrevisjonen lager en orienteringssak til 
styret i HN RHF i desember 2018. Helseforetakene skal gi 
tilbakemelding til Helse Nord RHF innen utgangen av oktober 
om arbeidet så langt. Planlegges fremlagt for HN styret 19.12.18. 
 
Vedrørende oppfølging: 
HSYK: Saken er oppe på styremøte i dag 22.5.2018. Det 
orienteres om rapporten, og handlingsplan legges frem. 
NLSH: A-Team har hatt presentasjon for ledergruppa. Saken skal 
styrebehandles i neste styremøte. NLSH har utarbeidet en 
handlingsplan til styrebehandling. 
UNN: Foretaksledelsen har sendt oppfølging av sin 
internrevisjonsrapport til A-team. Kommer nok til 
styrebehandling over sommeren.  
FIN: Styrebehandlet for et par uker siden. Laget av Anne Mette 
og fagsjef FIN. 
 
Oppsummert: Litt ulikt hvor langt de ulike foretakene har 
kommet. Mange ledere er lite engasjert i antibiotikastyring og 
ser ikke sin rolle i dette. UNN-ledelsen har for eksempel bedt 
eget A-team om å lage en tiltaksplan. 
A-team NLSH har sendt forespørsel til klinikkene hvordan de 
følger opp prevalenstall. Bare de to minste klinikkene har svart. 
 
Revisjonen har vært et godt verktøy for å fokusere på 
antibiotikastyring.  
 

02/18 Veien videre for SNOW overvåkingssystem 
RD orienterer om møte med SNOW. 
Fagrådet er enstemmig positiv til å fortsette med SNOW, men 
det er nødvendig at det legges klare føringer på videreutvikling 
av systemet. Dette må gjøres i samarbeid med fastleger og andre 
klinikere. Fagrådet ved Anne Mette og Gunnar lager en 
anbefaling til Helse Nord som sendes formelt fra leder for 
fagrådet. 

RD 

03/18 Orienteringssaker: 
1. Nasjonal handlingsplan for eliminasjon av hepatitt C. 

Revisjon av tidligere strategi. Kan for eksempel være 
aktuelt å opprette en hepatitt C-koordinator, tilsvarende 
systemet for tuberkulosekontroll. 

 
RD 
 
 
 



 

2. Etablering av nytt regionalt fagnettverk «Infeksjoner i 
nord» uten støtte fra legemiddelindustrien. Fått 45.000 
fra Helse Nord. Første møte lagt til 26.10.18, dagen etter 
neste fagrådsmøte. Lagd program. Søke legeforeningen 
om godkjent kurs. Kommer påmelding senere.  

3. Vedtatt å lage ny nasjonal handlingsplan for smittevern i 
Norge. Det er nå et pågående arbeid med 
«situasjonsanalyse» av smittevern i Norge ledet av FHI. 
Handlingsplanen vil bygge videre på denne analysen. 

SÅ 
 
 
 
 
 
KG 

04/18 Eventuelt: 
1. Oppfølging av Analytix og resistensovervåkning. Mail er 

sendt til kvalitetssjef Hanne Frøyshov Helse Nord RHF. 
Svar fra kvalitetssjef er distribuert til alle medlemmene. 

2. Kontorpersonell i FIN fant en regional DocMap-prosedyre 
(PR34297) om kjernejournal som sier at blodsmitte skal 
merkes som kritisk informasjon. Smittevernpersonell 
burde ha deltatt i utarbeidelse av prosedyren og at 
fagrådet retter henvendelse til dokumentansvarlig og 
dokumentgodkjenner. Innspillet er sendt av leder for 
fagrådet 29.05.18. 

 
RD 
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