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Styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for 

Helse Nord 
 
 
Formål 
Utkast til Smittevernplan 2016-2020 og utkast til Tuberkulosekontrollprogram 2016-
2020 for Helse Nord legges med dette fram for styret i Helse Nord RHF.  
 
Tuberkulosekontrollprogrammet er en del av Smittevernplanen, og revideres derfor 
parallelt med Smittevernplanen. Utkastene er revisjon av smittevernplan og 
tuberkulosekontrollprogram for 2012-2015. Planutkastene var ferdigstilt våren 2016, 
og har siden da vært førende for smittevernarbeidet i regionen.  
 
Planutkastene har vært til høring, og innspill av vesentlig betydning er innarbeidet i 
vedlagte plandokumenter.   
 
Smittevernplanen og Tuberkulosekontrollprogrammet er med på å oppfylle Helse 
Nords visjon om kvalitet gjennom tydelige ansvarsforhold, kompetanse og kunnskap. 
Pasient og pårørende skal være trygge på at rutiner etterleves, og at pasienter ikke 
påføres unødige infeksjoner.        
 
Utkastet til smittevernplan 2016-2020 definerer strategiske mål for smittevernarbeidet 
i regionen og tilrettelegger for smittevern av høy faglig standard.   
 
Visjon 
Helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forebygges skal være null i 
helseforetakene i Helse Nord.  
 
Tuberkulosekontroll i Helse Nord skal sikre at alle tuberkulosetilfeller blir oppdaget og 
behandlet etter gjeldende retningslinjer slik at pasienten blir frisk og nysmitte 
forhindres.    
                                                                                                                                                                                                                            
Beslutningsgrunnlag 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) med forskrifter er 
førende for smittevernplanen. Planen er forankret i nasjonale strategier og 
retningslinjer. Den er også forankret i Plan for Helse Nord 2017-2020, Kvalitetsstrategi 
2016-2020 for Helse Nord, Pasientsikkerhetsprogrammet og oppdragsdokumenter. 
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Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) samt forskrift om 
tuberkulosekontroll er førende for tuberkulosekontrollprogrammet. Den nasjonale 
tuberkuloseveilederen finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider, og oppdateres 
fortløpende ved behov.  
 
Lover, forskrifter, rutiner og prosedyrer er på plass, og kompetent smittevernpersonell 
veileder og bistår i smittevernspørsmål. Men smittevernet omfatter hele vår 
virksomhet, og den enkelte helsearbeider må opptre i henhold til gjeldende prosedyrer 
og rutiner.  
 
Smittevernplanen omhandler en rekke risikoområder innen smittevern, blant annet:  
 
• etterlevelse av retningslinjer 
• resistente bakterier 
• knapphet på personell med 

kompetanse i smittevern 
• bygg 
• mangel på isolat/enerom 
• buffetservering 

• renhold og desinfeksjon 
• IKT-systemer 
• personell til sterilforsyninger 
• samhandling med 

kommunehelsetjenesten 
• smittevernkompetanse hos 

helsepersonell 

Etterlevelse av etablerte retningslinjer for smittevernarbeid er ikke godt nok 
implementert i sykehusene. For å lykkes kreves undervisning og informasjon til aktuelle 
personellgrupper og opplæring av nyansatte. Atferdsendring krever definerte 
ansvarsforhold og tydelig ledelse. Smittevernplanen anbefaler at sykehusene skal 
rapportere i henhold til sjekkliste i Årlig melding (vedlegg 7B). Denne sjekklisten er et 
verktøy som kan benyttes til å redusere eller eliminere risiko for flere av punktene som 
er skissert ovenfor. 
 
Økte krav til infeksjonsovervåking, flere infeksjonsutsatte pasienter og økt forekomst av 
antibiotikaresistens gjør at behovet for smittevernpersonell øker. Det finnes for 
øyeblikket ingen nasjonal eller nordisk utdanning for smittevernpersonell. Det er 
mangel på ansatte med formell kompetanse i sterilforsyning (ledere og teknikere). 
 
Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge, men nedgangen i forekomst av tuberkulose 
gjennom mange tiår har nå stanset. Andelen av resistent tuberkulose øker, samtidig 
med økt reisevirksomhet og migrasjon. Særlig den høye forekomsten av tuberkulose og 
multiresistent tuberkulose (MDR TB) i Russland er bekymringsfull. 
 
God samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er 
avgjørende for å implementere godt smittevern i hele behandlingskjeden. 
 
Satsningsområder som har prioritet i planperioden er: 
• antibiotikastyringsprogram  
• smittevern ved nybygg og ombygging 
• renhold i sykehus 
• IKT-systemer i infeksjonsforebyggende arbeid 
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Momenter fra høringene 
Det kom inn syv høringssvar. Fire av disse var fra våre helseforetak, ett fra Lenvik 
kommune, ett fra Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for lungesykepleiere og ett fra 
kommuneoverlegen på Røst. Alle høringssvarene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside 
- se her: Høring: Smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram 
 
De viktigste innspillene var: 
• For mange rapporteringspunkt til Årlig melding i begge planer. 
• Tuberkulosekontroll bør inn i tjenesteavtale 10. 
• Det savnes oversikt over kostnadene i begge planene, og tiltakene bør også prioriteres. 
• Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten. 
 
Oppfølging av planene 
Internrevisjon av regionale fagplaner i Helse Nord i 2015 viste at forrige smittevernplan 
og tuberkulosekontrollprogram var lite integrert i helseforetakenes styringssystemer. 
Ansvaret for oppgavene som ønskes gjennomført er derfor tydeligere beskrevet i de nye 
planverkene.  
 
Anbefalte tiltak er oppsummert i tabeller/sjekklister. Disse bør gjennomgås årlig av 
helseforetakene, og status etterspørres av Helse Nord RHF. Sjekklistene er ment som en 
hjelp til at ledelsen i samarbeid med aktuelle fagpersoner kan skaffe oversikt innad i 
helseforetaket. Alle tiltak er ikke aktuelle for alle helseforetak. 
 
Det foreslås at også det nye fagrådet for infeksjon, smittevern og mikrobiologi årlig 
gjennomgår status for regionen 
 
Anbefalte tiltak gjelder for hele planperioden 2016-2020. Helseforetakene er ulike i 
størrelse og funksjon, og det er ulikt hvor langt de er kommet i smittevernarbeidet. 
Behovene for prioritering i helseforetakene vil derfor delvis være ulike. 
 
Oppdragsdokument til helseforetakene vil hvert år gjenspeile høyt prioriterte tiltak 
gjeldende for alle helseforetakene eller foretaksspesifikke. 
 
Medbestemmelse 
Regional plan for smittevern og kontrollprogram for tuberkulose i Helse Nord 2016-2020, 
revisjon ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord 
RHF, den 17. januar 2017 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar informasjonen om Regional plan for smittevern og kontrollprogram for 

tuberkulose i Helse Nord 2016-2020, herunder risikoområder og satsningsområder, til 
orientering. 

 
2. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte satsningsområdene i planperioden for 

Regional plan for smittevern og kontrollprogram for tuberkulose i Helse Nord 2016-
2020.  
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3. Planen foreslås lagt til grunn for arbeidet med utviklingen av en kultur for godt 
smittevern i foretaksgruppen gjennom systematisk og kunnskapsbasert arbeid med 
infeksjonsforebygging i et langsiktig perspektiv. 

 
Brukermedvirkning 
Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord ble 
behandlet i Regionalt brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 25. januar 2017, jf. RBU-sak 
5-2017. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord til orientering.  
 
2. RBU støtter adm. direktørs vurdering om at det krever tydelig ledelse på alle nivå i 

sykehusene for å utvikle en kultur for godt smittevern gjennom systematisk og 
kunnskapsbasert tilnærming til infeksjonsforebygging. 

 
3. RBU ber om at det tas initiativ til å få etablert et utdanningstilbud innen smittevern 

for helsepersonell. 
 

4. RBU ber videre om at det i smittevernplanen inkluderes vurderinger rundt risiko og 
tiltak i sykehusbarnehager, siden disse kan være et sted, der infeksjoner spres til og fra 
sykehuset. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Det er gjort en grundig gjennomgang og revisjon av smittevernplanen og 
tuberkulosekontrollprogrammet. Det er viktig å videreføre arbeidet med 
infeksjonsmedisin og sterilforsyning fra forrige smittevernplan.  
 
Smittevernplanen beskriver tiltak for å redusere antibiotika bruk med minst 30 % i 
planperioden, og adm. direktør vil styrke dette målet ytterligere ved å legge det inn som 
et langsiktig mål i oppdragsdokument for 2017. 
 
Smittevern og tuberkulosekontroll i spesialisthelsetjenesten må være kunnskapsbasert, 
systematisk og forankret i ledelsen ved hvert helseforetak. Samhandling om smittevern 
og tuberkulosekontroll med kommunehelsetjenesten må styrkes for å lykkes med dette 
arbeidet. 
 
Adm. direktør mener sjekklistene til helseforetakene er for omfattende til rapportering i 
årlig melding. Dette er i tråd med reduksjon av krav til helseforetakene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Fagrådet for infeksjon, smittevern og mikrobiologi bør ved 
bruk av sjekklistene gjøre en samlet gjennomgang av årlig status i helseforetakene. 
Resultatene rapporteres til fagdirektør gjennom fagrådets årsrapport. Dersom det viser 
seg at det er områder som ikke blir implementert og som medfører risiko, vil disse 
kunne bli gjenstand for særskilte krav i oppdragsdokument. 
 
Utdanningssituasjonen for smittevernpersonell er bekymringsfull. Det bør gjøres et 
arbeid for å opprette utdanning av smittevernsykepleiere og smittevernleger på 
nasjonalt eller nordisk nivå. 
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Det må utvikles en kultur for godt smittevern gjennom systematisk og kunnskapsbasert 
tilnærming til infeksjonsforebygging på alle nivå i sykehusene. Dette krever tydelig 
ledelse. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord som retningsgivende for den 
videre utviklingen av smittevernarbeidet i Helse Nord. 

 
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i 

årene fremover. 
 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Smittevernplan 2016-2020, utkast 
 Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020, utkast 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017 

 
Høringsutkast til smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram og alle 
høringssvarene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside: 

 Høring: Smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram 
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