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Fra: Gran, Gerd[gerd.gran@helse-bergen.no]
Dato: 27.10.2016 12:07:50
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Smittevernplan og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020, Helse Nord.

Til Siw Skår,
Vi sender her et høringssvar selv om det er noe etter fristen og håper at det kanskje kommer med.
Takk for at vi fikk dette tilsendt dette til høring og vi har valgt ut fra vårt fagfelt kun å lese igjennom Utkast
til Tuberkulosekontrollprogram 2016 – 2020.
Vi vil først si at dette er et oversiktlig og vel gjennomarbeidet Tuberkulosekontrollprogram, slik vi vurderer
det.
Vi synes at det er spesielt bra at det er lagt inn anbefalte tiltak og med hvem som har ansvar under hvert
av hovedpunktene.
Vi vil også bemerke som positivt at dere tar opp at dere har behov for økte legeressurser, hvem som skal
kontaktes ved fravær av en TB-koordinator og at det er utfordring ved at mange kommuner har
manglende oppdatert og implementert smittevernplan.
Vi anbefaler at dere på s. 19, punkt 6, Forebyggende behandling av latent tuberkulose, har med en
setning om at personer som har vært eksponert for en person som har MDRTB og som får påvist latent
TB, ikke skal ha forebyggende behandling.
Da vedkommende er resistent mot de medikamentene som benyttes som forebyggende behandling. Vi
kan ikke se at dette er med her eller et annet sted.
På s. 22, 6.1 Hiv og latent tuberkulose står det i første avsnitt ekspektoratprøve (eventuelt indusert
sputum), slik vi leser det er det tidligere skrevet på en annet måte, som blant annet på side 7 der står det
ekspektoratprøvetaking (indusert sputum).
Vi mener at slik det skrives på s. 7 bør det også skrives på s.22. Det er vel slik at det fortsatt er metoden
indusert sputum som anbefales for å få en så god som mulig ekspektoratprøve.
På side 28, 11.1 Tolk står det oppført tolk som enten er tilstede, eller som tolker per telefon. Vil det her
være aktuelt å ha med muligheten for skjermtolking, dette brukes i andre foretak blant annet i Helse Vest
RHF.
Lykke til videre i arbeidet.
Med vennlig hilsen
på vegne av NSF FLU
Gerd Gran
Leder NSF FLU
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