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Høringssak – Regional smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram 2016-2020
Innstilling til vedtak
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord HF tar forslaget til Regional smittevernplan og
tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å ta hensyn til de forhold som her påpekes i det videre
smittevernsarbeid i regionen, som skal sikre høy kvalitet, forebygging og videre
utvikling gjennom gode strategier og samhandling.

Bakgrunn
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har mottatt høringsdokumentet
Høring – Smittevernplan 2016-2020 Helse Nord og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020
Helse Nord fra Helse Nord RHF.
Helse Nord RHF har spesielt bedt om tilbakemelding og gode innspill fra ledere for
sterilforsyning i helseforetakene, knyttet til beskrivelsen i smittevernplanen av utfordringer og
foreslåtte tiltak for denne tjenesten.
Planene har vært på intern høringsrunde i UNNs fagmiljøer, og det er gitt innspill til planen som
kommer til uttrykk i etterfølgende saksfremstilling.

Saksutredning
På oppdrag fra administrerende direktør ved Helse Nord RHF, er det utarbeidet utkast til

revidert Smittevernplan og Tuberkulosekontrollprogram for perioden 2016-2020.
Smittevernplan 2016-2020 definerer strategiske mål for smittevernarbeidet i regionen og
tilrettelegger for smittevern av høy faglig standard. Den er forankret i nasjonale strategier og
retningslinjer, i tillegg til Kvalitetsstrategi 2016-2020 for Helse Nord, Pasientsikkerhets-

programmet og oppdragsdokumenter. Tuberkulosekontrollprogrammet er en del av
Smittevernplanen og er derfor revidert parallelt.
Smittevernplanen baserer seg på innspill fra fagfolk i Helse Nord RHF. I tillegg har en
arbeidsgruppe for revisjon av Smittevernplanen, med representanter fra Finnmarkssykehuset,
UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, fra Helse Nord RHF og kommunehelsetjenesten, samt en brukerrepresentant, gitt gode innspill til revisjonsarbeidet.
Hovedsatsingsområder Helse Nord viderefører fra forrige smittevernplan er infeksjonsmedisin
og sterilforsyning. Samtidig introduseres nye satsingsområder som antibiotikastyringsprogram,
smittevern ved nybygg og ombygging, renhold i sykehus, IKT-systemer i infeksjonsforebyggende arbeid, samt styrket samhandling om smittevern med kommunehelsetjenesten.
Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 2015-2020 er tatt hensyn til i planen.
Etterfølgende innspill fra klinikkene er kommet etter at saken var sendt på intern høringsrunde i
UNN:
Operasjons – og Intensivklinikken
Operasjons- og Intensivklinikken (OpIn), UNN har ansvaret for sterilforsyningen i
helseforetaket, det vil si ved UNN Narvik, UNN Harstad og UNN Tromsø. Utkastet til
Smittevernplan 2016-2020 Helse Nord er gjennomgått og diskutert med seksjonsleder
Sterilforsyning og Spesialrenhold.
OpIn har gitt en grundig tilbakemelding på innhold og ordlyd i smittevernplanen, og er
positiv til innhold og struktur. Det påpekes imidlertid at ansvaret for de ulike
oppfølgingspunktene må gjennomgås på nytt med tanke på om ansvaret er plassert rett.
Tilbakemeldingen er særlig rettet mot kapittel 4, med fokus på kapittelet som omfatter
renhold, IKT og smittevern samt kapitelet som omhandler dekontaminering og
sterilisering. Detaljer om dette fremkom i eget vedlegget.
Medisinsk klinikk
Medisinsk klinikk stiller seg positiv til Smittevernplanen og påpeker samtidig viktigheten
av å styrke forskningsmiljøer innenfor infeksjonsmedisin. Imidlertid anbefaler man å
ikke begrense tiltaket til D-stilling spesifikt, men at man formulerer seg slik at man åpner
for ulike tiltak som fremmer forskning.
Diagnostisk klinikk
Diagnostisk klinikk konkluderer at det er gjort en omfattende og god jobb. Samtidig
kommenteres følgende:
- Planen burde si noe om poliklinikker inklusiv prøvetakningsenhet. Hvordan
håndteres personer med kjent MRSA og tuberkulose ved besøk i poliklinikker og
prøvetakingsenhet.
- Planen burde si noe om personell som yter service til kliniske avdelinger, eksempel
bioingeniør som i løpet av sin vakt kan besøke mange ulike avdelinger.
- I planen fokuseres det nesten utelukkende på smittevern knyttet til pasienter, mens
smittevernknyttet til ansatte er lite vektlagt.
Barne- og ungdomsklinikken (BUK)
BUK vil gi sin fulle støtte til konklusjonene, og spesielt påpeke at det planlagte
luftsmitteisolatet i Barne- og ungdomsavdelingen ennå ikke er bygget, og derfor må
prioriteres.

Medvirkning
Medisinsk klinikk har sendt ut forespørsel til alle klinikkene på UNN, og responsen er tatt inn i
ovenstående tekst.
Saken var forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og vernetjenesten samt
arbeidsmiljøutvalget i egne møter henholdsvis 19., 20. og 21.9.2016. Protokoller og referat fra
møtene vil forelegges styret til behandling som referatsaker i styremøtet 5.10.2016.
I samtlige møter ble det gitt tilslutning til at saken sluttføres og fremmes til styrebehandling i
den form saken ble presentert i ovennevnte møter.

Vurdering
Planens innhold innenfor smittevern og tuberkulosekontroll støttes i all hovedsak av UNNs
fagmiljøer, og høringsinnspillene støtter i stor grad hovedtrekkene i planen.
Fagmiljøene påpeker betimelig nok at smittevern for ansatte i Helseforetak burde vært gjort til
gjenstand for større omtale enn det som kan gjenfinnes i planutkastet. Dette sees i lys av det
betydelige faglige og politiske fokuset på sykehusbakterier og økt antibiotikaresistens.
Fagmiljøene i UNN tilbakemelder at de to rapportene gir en grundig gjennomgang av dagens
status og framtidige oppgaver og utfordringer vedrørende smittevern og tuberkulosekontroll og behandling. Imidlertid kan planen med fordel spisses i forhold til ansvar, og konkretiseres enda
mere gjennom tydelig målsetting og oppdrag. I forhold til pasienter og smittevern er rapportene
dekkende, men en nærmere omtale av smittevern i forhold til ansatte etterspørres. Dette gjelder
både rutiner for ansatte som beveger seg mellom ulike avdelinger, og ansatte som skal være i
kontakt med smittede pasienter. Fagmiljøene gjør videre oppmerksom på manglende
isolatkapasitet i flere klinikker.
Direktørens vurdering er at innspillene som er kommet fra UNNs fagmiljøer er i tråd med UNNs
overordnete strategier og planer. Planen må anses å være ambisiøs, og det er viktig at Helse
Nord RHF i tilknytning til sin styrebehandling sikrer at det regionalt legges til rette for å
finansiere ønsket ambisjonsnivå.

Konklusjon
Styret anbefales å ta forslaget til handlingsplan til orientering, samt be Helse Nord RHF om å ta
hensyn til de forhold som påpekes i denne saken, under ferdigstillelsen av dokumentene.

Tromsø, 23.9.2016
Tor Ingebrigtsen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:
1. Regional plan for Smittevernplan og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 legges til
styrets medlemmer på nettbrettene og er tilgjengelig for øvrige interessenter på UNNs
nettsider.
2. Høringsinnspill fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) til Smittevernplan og
Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020

