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Høring –Smittevernplan
Smittevernplan 2016–2020
2016 2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016–2020
Helse Nord RHF.
Det vises til utkast til Smittevernplan og Tuberkulosekontrollprogram 2016
2016-2020 Helse
Nord RHF, tilsendt 30.05.2016 med utsatt høringsfrist 01.10.2016. Det er meddelt til
Helse Nord at høringsuttalelsen fra Helgelandssykehuset blir
blir forsinket til 04.10 pga
styrebehandling 03.10.
Etter intern høring i aktuelle fagmiljø og HF-ledergruppe,
HF ledergruppe, samt styrebehandling i
styresak 72/2016 i styremøte 03.10,
03.10 vil Helgelandssykehuset gi følgende innspill:
Begge planene er systematiske og gir gode oversikter over utfordringene innen
fagfeltene med angivelse av foreslåtte tiltak etter hvert kapittel.
kapittel
Det er foreslått tydelig økning av personellressurser til UNN og Nordlandssykehuset,
men i svært liten grad til Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset.
Finnmarkssykehuset. Selv om regional
funksjonsfordeling skal ivaretas, må også smittevern og infeksjonsmedisinsk
kompetanse styrkes ved de mindre helseforetakene, for å sikre likeverdig
likeverdighet i å
forebygge og behandle infeksjoner. Helgelandssykehuset trenger økt
øk
infeksjonsmedisinsk kompetanse med en eller flere spesialister i infeksjonsmedisin.
Helseforetaket har smittevernlege som er mikrobiolog, og hennes kompetanse bør bl.a.
brukes lokalt som ledd i kartlegging og overvåking av resistensforhold.
Det savnes oversikt
versikt over kostnadene til de foreslåtte tiltakene i begge planene, og
tiltakene må også prioriteres. Likeledes bør det klargjøres hvilke
hvil tiltak som finansieres
direkte av Helse Nord,, og hvilke tiltak det forventes at helseforetakene ivaretar.
Med hensyn til konkrete forslag vedr personellressurser bør stillingsstørrelse
stillingsstørrelse for
smittevernsykepleier ved sykehusenhetene kunne vurderes på bakgrunn av
sykehusenhetens størrelse.. Helgelandssykehuset har anslått behovet til å være
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smittevernsykepleier i 100 % stilling ved sykehusenheten i Mo i Rana og Sandnessjøen
og 50 % ved sykehusenheten i Mosjøen, i tillegg til 50 % stilling på HFHF-nivå.
Det må foreligge beskrivelse av arbeidsoppgaver for smittevernsykepleier som skal
samarbeide med kommunehelsetjenesten.
nehelsetjenesten.
For å styrke rekrutteringen det bør opprettes et regionalt utdanningstilbud i smittevern
for sykepleiere. Det er videre mangel på kompetanse innen sterilforsyning og det bør
også opprettes utdanningstilbud for sterilforsyningsteknikere.
sterilforsyningstekniker
med vennlig hilsen
Fred A. Mürer
Medisinsk direktør
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