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Formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og
Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord (styremøte 22. februar 2017).
Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret ber om å få lagt frem årlig rapport fra
fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi, herunder status for regionen.
Denne styresaken følger styrets vedtak i styresak 14-2017.
Beslutningsgrunnlag
Helseforetakene har på forespørsel fra fagdirektøren rapportert sin måloppnåelse for
Smittevernplan (2016-2020) for året 2019 til Helse Nord RHF. Regionalt fagråd for
infeksjon, smittevern og mikrobiologi har sammenfattet svarene fra helseforetakene og
laget en oppsummering.
For 2019 er det ikke bedt om rapportering på tuberkulosekontrollprogrammet. Årsaken
er at programmet omhandler faglige anbefalinger for tuberkulosekontroll etter gitte
myndighetskrav. Rådgivingsgruppen for tuberkulose i Helse Nord møtes regelmessig for
å sikre at tuberkulosekontrollen er tilpasset forholdene i helseregionen og anser derfor
ikke rapportering som nødvendig i 2019.
I løpet av 2020 vil disse planene revideres.
Fagrådet har følgende oppsummering av smittevernplanen:
 Alle fire helseforetak har svart på rapporteringen.
 Alle fire helseforetak oppgir at de har systematisk opplæring av LIS 1. Opplæring av
alle nyansatte finnes i form av E-læring i håndhygiene. Det er varierende
dokumentasjon på gjennomføring av opplæring i smittevern.
 SANO har egen opplæring av ansatte som jobber med produksjon av legemidler.
 Internrevisjon av smittevern synes å være innarbeidet.
 Status for stillinger for smittevernsykepleiere:
o FIN har fortsatt små stillingsbrøker
o UNN har bare 100% stillingsbrøker
o NLSH ønsker majoriteten av smittevernsykepleiere i redusert stillingsbrøk. Det er
ikke kompensert for reduserte stillingsbrøker.
o HSYK er total prosent på 240, og det er ikke planlagt økning utover dette.
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Sterilforsyningsteknikere: Det pågår opplæring og plan for fremtidig opplæring av
sterilforsyningsteknikere i både FIN, UNN og NLSH. En sterilforsyningstekniker er
utdannet i 2018 ved HSYK.
Nybygg og ombygg: Smittevernpersonell involveres, men ingen helseforetak har
vurdert ressursbruken av smittevernpersonell i byggprosjekter til tross for store
prosjekter i alle HF. Om smittevernpersonell involveres i tilstrekkelig omfang og til rett
tid fremgår ikke av rapporteringen.
I de nyeste nybygg er det bare bygget enerom. I Kirkenes brukes enerom som
dobbeltrom ved overbelegg.
IKT: Det er gjennomgående usikkerhet om roller og ansvar i forvaltning av IKT
systemer. Assistanse fra HN-IKT i forhold til IKT-systemer for lovpålagt nasjonal
infeksjonsovervåking oppleves som svært mangelfull.
Sterilforsyningsteknikere: Det pågår opplæring og plan for fremtidig opplæring av
sterilforsyningsteknikere i både FIN, UNN og NLSH. En sterilforsyningstekniker er
utdannet i 2018 ved HSYK.

Fagrådets konklusjon og vurdering
Helseforetakene har siden planperiodens begynnelse innfridd på noen av de foreslåtte
tiltakene i smittevernplanen. Det er f. eks. gledelig at det blir stadig flere utdannede
sterilforsyningsteknikere i Helse Nord.
Det vises vilje til å involvere smittevernpersonell i byggeprosesser, men det er generelt
ikke gjort vurderinger av ressursbruken ved dette, hvilket særlig rammer de minste
sykehusene.
Opplæring i smittevern kan systematiseres bedre.
IKT-system som skal understøtte lovpålagt nasjonal infeksjonsovervåking, er fortsatt
mangelfullt. Dette forholdet er også påpekt i smittevernplanen og rapportert for både
2017 og 2018.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør mener rapportene gir god oversikt over arbeidet innen smittevern i
helseregionen. Denne løypemeldingen har vært nyttig for kartlegging av områder som
fortsatt må ha økt oppmerksomhet.
Adm. direktør er tilfreds med at arbeidet med revisjon av smittevernplan og nytt
tuberkulosekontrollprogram skal skje i løpet av 2020. Gode planer gir forutsigbarhet og
kunnskap i de kliniske fagmiljøene som bidrar til å hindre og forebygge smitte.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra fagråd for infeksjon, smittevern og
mikrobiologi til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at fagrådets anbefalinger i oppsummeringen fra
helseforetakenes rapportering i 2019, følges videre opp.
Bodø, den 14. februar 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
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