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Styresak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og 

mikrobiologi - årlig rapport, herunder status 

for regionen - oppfølging av styresak 14-2017 

 
 
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. 
 
En slik tilbakemelding er svært viktig for at vi skal nå null-visjonen om 
helsetjenesteassosierte infeksjoner i Helse Nord. Vi skal sikre en god 
tuberkulosekontroll, slik at alle tuberkulosetilfeller blir oppdaget og behandlet etter 
gjeldende retningslinjer, pasienten blir frisk og nysmitte hindres. Dette er med på å 
oppfylle våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Helseforetakene har rapportert egen måloppnåelse for Regional Smittevernplan og 
Regionalt Tuberkulosekontrollprogram (2016-2020) for året 2017 til Helse Nord RHF. 
Regionalt fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi har oppsummert svarene fra 
helseforetakene, jf. vedlegg 1 og 3. 
  
Helse Nord RHF ved fagdirektør etterspurte 15. september 2017 rapportering for 
Regional Smittevernplan og Regionalt Tuberkulosekontrollprogram fra fagsjefene i 
hvert helseforetak med svarfrist 24. oktober 2018. Hvert helseforetak returnerte utfylte 
sjekklister til fagdirektør i Helse Nord RHF. 
 
Det er viktig å poengtere at bruk av hensiktsmessige IKT-løsninger vil bli nødvendig i 
arbeidet fremover, og anses som et prioritert område. 
 

Fagdirektøren videresendte rapportene for den Regionale Smittevernplanen til Fagråd 
for infeksjon, smittevern og mikrobiologi, som har gjennomgått alle svarene. 
Rådgivingsgruppen for tuberkulose i Helse Nord har vært forelagt helseforetakenes 
rapporter for det Regionale Tuberkulosekontrollprogrammet.  
 

 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 23. januar 2018 informert om Regional smittevernplan 2016-2020 og 
Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020, oppfølging, jf. sak 8-2018. 
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Brukermedvirkning 
Regional Smittevernplan 2016-2020 og Regionalt Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 
- oppfølging ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 31. 
januar 2018, jf. RBU-sak 10-2018. RBU fattet følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av Regional 
Smittevernplan 2016-2020 og Regionalt Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 til 
orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at rapportene gir god oversikt over status for arbeidet innen 
smittevern og tuberkulosekontroll i helseregionen. Mye er på plass, men fortsatt er det 
en del å ta tak i. 
 
Adm. direktør mener at sjekklisten for den Regionale Smittevernplanen var for 
omfattende. Den har likevel vært nyttig for kartlegging av status for arbeid innen 
smittevern, infeksjonsmedisin, mikrobiologi og sterilforsyning ved sykehus i Helse Nord.  
Adm. direktør foreslår å forenkle rapporteringen for 2018 ved at helseforetakene kun 
rapporterer på punktene i fagrådets oppsummering (vedlegg 1 i denne styresaken). For 
det Regionale Tuberkulosekontrollprogrammet blir det ingen endring i rapportering for 
2018. 
 
 
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 anbefalingene fra Fagrådet for infeksjon, 

smittevern og mikrobiologi og rådgivningsgruppen for Tuberkuloseprogrammet 
følges opp i helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
1) Fagrådets oppsummering av rapportene for Smittevernplanen  
2) Sjekklisten for Smittevernplanen med svar fra HF-ene, inklusive kommentarer og 

anbefalinger fra fagrådet til hvert punkt 
3) Rådgivingsgruppens oppsummering av rapportene for 

Tuberkulosekontrollprogrammet 
4) Sjekklisten for Tuberkulosekontrollprogrammet med svar fra HF-ene, inklusive 

kommentarer og anbefalinger fra rådgivingsgruppen 
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Fagrådets oppsummering og anbefalinger til fagdirektør av rapportering for 
Smittevernplan 2016-2020 for året 2017

4.1 Implementering av Smittevernplanen
4.1.1 Det skal være tydelig ansvarsplassering og ledelsesforankring av smitteverntiltak i HF-ene i 
Helse Nord. Anbefaling: UNN, NLSH og HSYK bør beskrive ansvarsplassering og ledelsesforankring av 
smitteverntiltak i eget HF.

4.1.1 Internrevisjon
Alle HF skal ha en plan for gjennomføring av internrevisjon av sitt infeksjonskontrollprogram (IKP) i 
sine årsplaner. UNN og NLSH har etablert årlig revisjon av IKP. Anbefaling: FIN  og HSYK bør inkludere 
internrevisjon av IKP i sine årsplaner (minimum ett punkt) og iverksette planene.

4.2.1 Antibiotikabruk
4.2.1.1/2. Alle HF oppgir at de har utformet antibiotikastyringsprogram tilpasset egen virksomhet 
med  konkrete tiltak: rapportering av forbruk, implementering av nasjonalfaglig retningslinje og fokus 
på,  og kunnskap om rasjonell antibiotikabruk. Det varierer mellom HF-ene hvor langt de er kommet i 
implementering av programmet. Anbefaling: Alle HF må få på plass en oppdatert milepælsplan for 
implementering av tiltak i antibiotikastyringsprogrammet, og iverksette planen.

4.2.1.3 Nasjonalt mål for reduksjon av bredspektret antibiotika fra 2012 til 2020 er 30%. Alle HF 
rapporterte forbruk av bredspektret antibiotika i 2016 (første gang for NLSH), men bare UNN anga 
eksakt reduksjon fra 2012 til 2016. Anbefaling: I 2018 skal hvert HF med utgangspunkt i sin egen 
antibiotikastatistikk rapportere sin %-vise reduksjon fra 2012 til 2017, og vurdere sin mulighet for å
nå målet på 30% i 2020.

4.2.2 Resistente bakterier
4.2.2.1 Det skal være mulighet for rask og sikker påvisning av multiresistente bakterier ved de 
mikrobiologiske sykehuslaboratoriene i Helse Nord. Kommentar: Laboratoriene oppgir at de ikke kan 
løse oppgaven  innenfor dagens økonomiske rammer. Det mangler instrumentering til å svare kliniske 
avdelinger  raskt nok om bærerskap av multiresistente bakterier, samt ressurser til bemanning 
utenom ordinær arbeidstid på lab. Dette har konsekvenser for drift mht. isolering og 
pasientplassering, og  medfører økte kostnader på sengepostnivå. Anbefaling: UNN og NLSH bør ruste 
opp hurtigdiagnostikk av multiresistente bakterier.

4.2.2.2 Tiltak for å begrense spredning av multiresistente bakterier skal konkretiseres og inngå i 
tjenesteavtaler mellom hvert HF og deres opptakskommuner. FIN, UNN og NLSH har etablert dette, 
men ikke HSYK som fortsatt mangler stilling for smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten.
Anbefaling: HSYK bør i 2018 benytte tildelte midler fra Helse Nord til å etablere stilling og  ansette 
smittevernsykepleier som skal arbeide mot kommunehelsetjenesten, slik at samhandling om 
smittevern kan inkluderes i HSYKs  Tjenesteavtale 10, jf. Smittevernplanen og Helse Nords OD 2017 til 
HF-ene, kap. 3.7. punkt 2.

4.3 Infeksjonsovervåking
4.3.3 HF-ene skal etablere rutiner for å bruke resultater fra infeksjonsovervåkingen (NOIS-PIAH,
NOIS-POSI) i sitt eget forbedringsarbeid. FIN, UNN og NLSH har etablert, eller jobber med å etablere, 
systematisk arbeid for dette. Anbefaling: HSYK bør i likehet med de andre helseforetakene utarbeide 
plan for systematisk bruk av resultater  fra infeksjonsovervåking i eget forbedringsarbeid jf. 
Smittevernplanen og Helse Nord OD 2017 til HF- ene, kap 3.7, 4-5. 

4.4.1 Smittevern
4.4.1.1 Bemanning av smittevernpersonell er stort sett oppfylt. FIN har ikke fulltidsstillinger for sine 2 
hygienesykepleiere. UNN er underbemannet mht. smittevernoverlege (kun én 100% stilling). 
Fagrådet anbefaler å bruke aktivitetstall (ikke sengetall) ved beregning av behov for 
smittevernpersonell. Anbefaling: FIN bør øke stillinger for hygienesykepleier fra 65%x2 til 100%x2. 
UNN bør etablere ny 50% stilling for smittevernoverlege. 

4.4.1.3 Smittevern skal forankres i ledelsen ved  jevnlige møter med smittevernpersonell. Dette 
fungerer i FIN og UNN. NLSH har ikke formalisert rapportering til ledelsen. HSYK mangler 
funksjonsbeskrivelse for smittevernlege, og rapporteringsvei
til ledelsen er ikke beskrevet. Anbefaling: Funksjonsbeskrivelse for smittevernlege utarbeides
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(HSYK). Rapporteringsvei fra smittevernpersonell til ledelsen skal utarbeides og formaliseres (NLSH, 
HSYK).

4.4.1.4 Smittevern skal forankres i ledelsen ved jevnlige møter med smittevernpersonell. Systemer 
for dette er etablert ved FIN og UNN, men ikke ved NLSH og HSYK. Anbefaling: NLSH og HSYK etablerer 
faste møter mellom smittevernpersonell og ledelsen. Smittevernoverlegen ved HSYK bør inkluderes i 
formelle utvalg som jobber med kvalitet, pasientsikkerhet og smittevern.

4.5 Bygg og infrastruktur i sykehus
4.5.1.1 Det sikres at smittevernpersonell er systematisk involvert fra start og gjennom hele bygge- 
prosessen ved nybygg/ombygging i eget HF. Dette nedfelles skriftlig i byggeplanene i alle byggefaser. 
UNN og NLSH har dette på plass, men ikke FIN og HSYK. Anbefaling: FIN/HSYK skal etablere skriftlige 
rutiner for systematisk deltakelse av smittevernpersonell i hele byggeprosessen ved ny-/ombygging.

4.5.1.2 Det bør være tilstrekkelige smittevernressurser i hvert HF til å ivareta 
smittevernsperspektivet  ved nybygg og ombygging. FIN vurderes å ha utilstrekkelige ressurser av 
smittevernpersonell til å dekke mange  og store byggeprosjekter i de neste årene. Anbefaling: 
Ressurser for smittevernpersonell i FIN skal  tilpasses den betydelig økte byggeaktiviteten i de neste 
årene.

4.5.5 Renhold
4.5.5.1 Alle grupper som utfører renhold skal ha god nok opplæring og tid avsatt til å gjennomføre 
renholdet. Ansvarsfordeling for hvem som utfører hva av renhold må foreligge skriftlig, og renholdet 
bør behovstilpasses ut fra et smittevernperspektiv. Det skal i tillegg sikres at man har et godt nok 
system for kontroll av renholdskvaliteten. Anbefaling: Alle HF skal sikre at bruk av standarden INSTA 
800 suppleres med fysiske tester for kontroll av renholdskvalitet. Det skal sikres god nok opplæring/ 
utdanning av renholdspersonell. Ambisjonen kan feks være fagbrev for fast ansatt renholdspersonell.

4.5.5.3 Rutiner for rengjøring av pasientsenger skal gjennomgås og kvalitetssikres. UNN og nye 
Kirkenes sykehus har etablert rutiner, men ikke de øvrige. Anbefaling: FIN: Rutiner skal etableres på 
Hammerfest sykehus og inkluderes i driftsplan for Alta nærsykehus. NLSH: Skal fullføre arbeid med 
sine rutiner. HSYK: Rutiner for rengjøring av pasientsenger skal gjennomgås og kvalitetssikres.

4.6 IKT og smittevern
4.6.1 Roller og ansvar i forvaltning av IKT-systemene må avklares, formidles og synliggjøres. IKT i 
infeksjonsovervåking og smittevern er et vedvarende problemområde for smittevernpersonell og 
andre brukere i alle HF. Ansvarslinjene er utydelige. Anbefaling: HN-IKT bør etablere regionalt 
samarbeid mellom eget personell og bestillerenhet/brukere i hvert HF som jobber frem løsninger. 
Roller og ansvar for IKT i infeksjonsovervåking skal gjøres forståelig for helsepersonell/brukere.

4.6.3 Ved behov for funksjonell eller teknisk bistand til IKT-systemer i infeksjonsovervåking skal 
brukerne ha én effektiv vei inn til personell med rett kompetanse. Anbefaling: HN-IKT bør sikre at 
brukerne har én effektiv vei inn til personell med rett kompetanse ved behov for funksjonell og 
teknisk bistand til IKT-systemer (for eksempel ved bruk av NOIS-POSI i DIPS-EPJ).

4.7 Dekontaminering og sterilisering
4.7.1-8 Her beskrives behov for å gjenoppta drift i regionalt fagnettverk for sterilforsyning, etablere 
egen plan for dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr, rutinekontroll og validering av 
dekontaminerings- og steriliseringsprosesser, implementere elektronisk sporingssystem for 
registrering/sporing av utstyr, lagerhold og dokumentasjon av dekontamineringsprosesser, og 
utdanning av sterilforsyningsledere/-teknikere. Anbefaling: Detaljerte anbefalinger i sjekklista.

4.8 Samhandling om smittevern
4.8.1/2/5 Som nevnt mangler HSYK stillingen smittevernsykepleier for KHT, og det bremser utvikling 
av samhandling om smittevern med kommunene. Alle HF mangler sikre systemer for varsling og gi 
tilpassede råd ved utskriving av smitteførende pasienter til kommunehelsetjenesten. Anbefaling: HSYK 
oppretter stilling for smittevernsykepleier KHT, og formaliserer samhandling om smittevern i 
Tjenesteavtale 10, tilsvarende de øvrige tre HF. Alle HF skal etablere sikre systemer/rutiner for 
varsling og råd vedrørende utskriving av smitteførende pasient fra sykehus til 
kommunehelsetjenesten.

Tromsø 9. januar 2018, Kirsten Gravningen på vegne av fagrådet
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Vedlegg 7B – sjekklister for helseforetakene I Helse Nord -  RAPPORTER FOR 2017 

Kap 7B. Oppfølging i helseforetakene av 
Smittevernplanen 

Ansvar Svar fra hvert HF for året 2017 Fagrådets kommentarer og 
anbefalinger for 2018 

4.1 Implementering    

1. Smittevernplanens oppfølging i helseforetakene 
gjennomgås årlig ved at HF-ene fyller ut sjekkliste i 
Vedlegg 7B. Fagsjef i hvert HF oppsummerer status 
for planen basert på 7B. Sjekkliste 7B og 
oppsummering sendes til Helse Nord RHF. Se for 
øvrig Forord side 4 og Vedlegg 8 om rapportering 
fra HF-ene til Helse Nord RHF. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/UNN/NLSH/HSYK: Levert utfylte 
sjekklister og oppsummering av 
resultater. 
Per 12.12.2017 har HN-IKT ikke levert. 

Anbefaling: Fagsjefen og aktuelle 
fagmiljøer i HF-et skal samarbeide om 
oppsummeringen for sitt HF i rapport 
for 2018. 

2. Det skal være tydelige ansvarsplassering for og 
ledelsesforankring av smitteverntiltak i 
helseforetakene i Helse Nord 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Implementert på øverste trinn i 
ledelsen, men ikke hos mellomledere.  
UNN: ikke svart. 
NLSH/HSYK: ok 

Anbefaling: UNN/NLSH/HSYK skal 
beskrive ansvarsplassering og 
ledelsesforankring av smitteverntiltak 
nærmere. 

3. Smittevern skal inngå som en obligatorisk del av 
opplæring av nyansatte og ledere, samt i 
internundervisning av ansatte i HF-ene. 
Avdelingsledelsen sikrer at opplæring 
dokumenteres. 

Ledelsen i hver HF i 
samarbeid med sitt 
smittevernpersonell 

FIN: Håndhygiene, stikkskade-
prosedyre og arbeidsantrekk i 
kompetanseportal.  
UNN: prosess med å sikre 
kompetanse krav til nyansatte og at 
opplæringen dokumenteres i 
kompetanseportalen. 
NLSH/HSYK: Opplæring av nyansatte 
og ledere er ikke/kun delvis satt i 
system. Internundervisning av ansatte 
i HF-ene på forespørsel. Obligatorisk 
E-læringskurs i håndhygiene. 

Anbefaling: Alle HF skal etablere system 
for opplæring i smittevern av 
nyansatte/ledere og intern-
undervisning av ansatte og 
dokumentere at det er gjennomført. 

4. Ansatte i Helse Nord gjennomfører aktuelle e-
læringskurs i smittevern. Avdelingsledelsen sikrer 
at det er avsatt tid og at opplæring gjennomføres. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

E-læringskurs i håndhygiene er 
obligatorisk kurs i FIN/UNN/ NLSH/ 
HSYK. UNN: Noen avdelinger har også 
obligatorisk e-læring i isolering. 
Ingen opplyser om ev. avsatt tid til 
kurs  

 

5. Identifikasjon av barrierer mot implementering av 
infeksjonsforebyggende retningslinjer 

Den enkelte ansatte og 
ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/HSYK: ikke utført. 
UNN: ikke svart 
NLSH: usikker på hva dette betyr. 

Kommentar: Dette var vanskelig å 
rapportere på, derfor fjernes det fra 
rapport 2017. 

6. Reduksjon av barrierer mot implementering av 
infeksjonsforebyggende retningslinjer 

Den enkelte ansatte og 
ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/HSYK: ikke utført. 
UNN: ikke svart 
NLSH: usikker på hva dette betyr. 

Kommentar: Dette var vanskelig å 
rapportere på, derfor fjernes det fra 
rapport 2017. 
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4.1.1 Internrevisjon    
1. Alle helseforetak skal ha en plan for gjennomføring 

av internrevisjoner av sine 
infeksjonskontrollprogram, både årsplan (min. ett 
punkt) og en mer langsiktig plan 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Revisjon av innleggelse av SVK er 
gjennomført i 2017. Stikkskader er 
satt opp som revisjonsområde våren 
2019.  
UNN: etablert. 
NLSH/HSYK: i årsplanen. NLSH har 
gjennomført, men ikke HSYK. 

Kommentar: Fagrådet erkjenner av 
revisjonstema bør være aktuelt og 
relevant. Anbefaler ikke langtidsplan. 
Anbefaling: FIN og HSYK skal få på plass 
internrevisjon av sine IKP i sin årsplan 
(minimum ett punkt) og iverksette 
planen. 

4.1.2 E-læring i smittevern    
1. Behov for nye e-læringskurs i smittevern meldes til 

KORSN. Nettverksforum for smittevern i 
spesialisthelsetjenesten og tverregionalt e-
læringsnettverk behandler forslag og beslutter om 
kurset skal lages, og hvem som eventuelt skal gjøre 
det. 

KORSN Ingen har meldt behov.  

4.2.1 Antibiotikabruk    
1. HF-ene skal utvikle antibiotikastyringsprogram 

tilpasset sin virksomhet (rapportering av forbruk, 
implementering av nasjonalfaglig retningslinje, 
fokus på og kunnskap om rasjonell 
antibiotikabruk). 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/UNN/NLSH/HSYK: ok  

2. HF-ene skal implementere 
antibiotikastyringsprogrammet (ASP) 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Er i gang.  
UNN: Pågående arbeid. 
NLSH: Implementering har startet, 
men er ikke fullt ut gjennomført i hele 
organisasjonen. 
HSYK: Implementering pågår.  

Kommentar: Implementering tar tid. 
Anbefaling: Alle HF skal få på plass en 
oppdatert milepælsplan for 
implementering av tiltak i 
antibiotikastyrings programmet, og 
iverksette planen.  

3. Alle HF i Helse Nord skal redusere forbruket av 
bredspektret antibiotika (karbapenemer, 2. og 3. 
generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner) med 30% fra 2012 til 
2020. Forbruk av bredspektret antibiotika 
rapporteres årlig. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: følger utviklingen tett gjennom 
ASP og forbruksdata. Riktig bruk av 
retningslinjen vurderes på 
smittevernvisitt  
UNN: har i perioden ligget lavt på 
landsgjennomsnitt i forbruk av 
bredspektret antibiotika. Har redusert 
med 8,4 % i 2016 sammenliknet med 
2012. 
NLSH/HSYK: ok 

Anbefaling: I 2018 skal hvert HF med 
utgangspunkt i egen antibiotika- 
statistikk rapportere sin %-vise 
reduksjon fra 2012 til 2017, og 
vurdere sin mulighet for å nå målet på 
30% i 2020. 

4. HF-ene skal ha oppdaterte og implementerte 
infeksjonskontrollprogram (IKP) for å forebygge 

Smittevernpersonell 
oppdaterer IKP. 
Ledelsen i hvert HF har 

FIN: Pågående arbeid med tilpassing 
av UNNs IKP til FINs IKP.  
UNN: Etablert (dvs. oppdatert)  

Anbefaling: FIN/UNN/HSYK skal 
beskrive implementering av sitt IKP, 
for eks. basert på internrevisjon av 
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infeksjoner og spredning av multiresistente 
bakterier. 

ansvar for 
implementering av IKP. 

NLSH: Prosedyrene i IKP gjennomgås 
jevnlig iht. revisjonsplan for å øke 
implementering. Ikke alle prosedyrer er 
oppdatert, dette jobbes det med 
HSYK: Revisjon pågår kontinuerlig.  

prosedyrer i IKP, observasjoner, 
smittevernvisitter, mm. 

4.2.2 Resistente bakterier    
1. Det skal være mulighet for rask og sikker påvisning 

av multiresistente bakterier ved de mikrobiologiske 
sykehuslaboratoriene i Helse Nord.  

Laboratoriene ved UNN 
Tromsø og NLSH Bodø 

UNN: gjør omfattende screening av 
multiresistente bakterier. Innføring av 
PCR-basert hurtigscreening 
forutsetter investeringsmidler. 
NLSH: ok  

Kommentar: Laboratoriene kan ikke løse 
oppgaven innenfor dagens 
økonomiske rammer. Det mangler 
instrumentering til å svare kliniske 
avdelinger raskt nok om bærerskap av 
multiresistente bakterier, samt 
ressurser til bemanning utenom vanlig 
arbeidstid på lab, noe som har store 
konsekvenser for drift mht. isolering 
og pasientplassering, og medfører 
økte kostnader på sengepostnivå. 
Anbefaling: UNN/NLSH skal ruste opp 
hurtigdiagnostikk av multiresistente 
bakterier. 

2. Tiltak for å begrense spredning av multiresistente 
bakterier skal konkretiseres og inngå i 
tjenesteavtaler mellom hvert HF og deres 
opptakskommuner.  

Samhandlingsenheten i 
hvert HF i samarbeid 
med KORSN og 
smittevernsykepleiere 
KHT 

FIN har sendt ut tjenesteavtale 10 
med tekst om smittevern for 
signering. 
UNN: Tj.avtale 10 med tekst om 
smittevern er revidert og signert i 
2017. Krav om screeningsrutiner i KHT 
og informasjonsflyt mellom sykehus 
og kommuner er konkretisert.  
NLSH: tj. avtale 10 «under arbeid».  
HSYK: ikke beskrevet.  

Kommentar: HSYK mangler Smitte-
vernsykepleier for kommunehelse-
tjenesten og dermed en dedikert 
ansatt til å samhandle i smittevern og 
påta seg ansvar iht. Tj.avtale 10. De 
øvrige HF har nå både stilling og 
tjenesteavtale 10 på plass.  
Anbefaling: HSYK skal benytte allerede 
tildelte midler fra Helse Nord til å 
etablere stilling og ansette 
smittevernsykepleier KHT, og 
inkludere smittevern i Tj.avtale 10 jf. 
Helse Nords OD 2017 til HF-ene, kap. 
3.7. punkt 2. 

3. HF-ene skal ha prosedyrer i tråd med nasjonale 
anbefalinger fra FHI for smitteverntiltak ved 
mistenkte/påviste multiresistente bakterier. 
Prosedyren skal også beskrive varsling og 
samhandling internt og med andre 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Prosedyrer for varsling/ 
samhandling ikke etablert, arbeid 
pågår som ledd i IKP-arbeidet. 
UNN: Etablert prosedyre for 
smitteverntiltak. Denne omhandler 
ikke varsling og samhandling.  

Anbefaling: Alle 4 HF skal etablere 
prosedyrer som beskriver varsling og 
samhandling med andre helse- 
institusjoner eller kommuner som har 
hatt/vil få ansvar for pasienter med 
multiresistente bakterier. 
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helseinstitusjoner eller kommuner som har hatt 
eller vil få ansvar for pasienten.  

NLSH: Ikke etablert prosedyrer.  
HSYK: Viser til tjenesteavtale 5 uten å 
angi detaljer. 

4. IKT-systemer i mikrobiologiske laboratorier og EPJ 
skal anvendes for overvåking og rapportering av 
alarmbakterier.  

Mikrobiologiske 
laboratorier v. UNN 
Tromsø/NLSH Bodø i 
samarbeid m. IKT-
leverandører og Helse 
Nord IKT 

UNN: Foreløpig produseres årlig 
rapport, men løpende epidemiologisk 
oversikt og flagging av alarmbakterier 
blir først mulig innenfor rammen av 
planlagt HN-prosjekt med bruk av 
SAS. 
NLSH: mangler IKT-systemer for 
løpende overvåking og rapportering 
av alarmbakterier.  
 

Kommentar: Dette arbeidet er satt i 
gang. 
Anbefaling: Helse Nord og HN-IKT skal 
følge opp arbeidet som er startet og 
sørge for nødvendig prioritering og 
tildeling av nødvendige ressurser for 
gjennomføring. 

4.3 Infeksjonsovervåking    
1. Utføre prevalensundersøkelse av HAI og 

antibiotikabruk min. 2 ganger årlig. Hvert HF skal 
rapportere og kommentere sine prevalenstall min. 
2 ganger årlig til Helse Nord RHF. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/HSYK: ok. 
UNN/NLSH: ok, gjør prevalens 4x årlig. 
 

 

2. Det skal være minst 95% oppfølging for alle NOIS-
inngrep som omfattes av NOIS-forskriften. Hvert 
HF skal rapportere og kommentere sine 
infeksjonstall tertialvis til Helse Nord RHF.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Oppfølging >95%. Tertialvis 
rapportering/kommentering er under 
etablering.  
UNN: Oppfølging>95% Rapportering 
ok 
NLSH: <95% oppfølging for keisersnitt, 
men iverksatt tiltak for forbedring. 
HSYK: ok. 

 

3. HF-ene skal etablere rutiner for å bruke resultater 
fra infeksjonsovervåkingen i eget 
forbedringsarbeid.  

Klinikerne og ledelsen i 
hvert helseforetak 

FIN: Infeksjonsdata refereres i 
kvalitetsutvalg. Årsmelding behandles 
i HF-ledelsen. Pågående arbeid med 
gjennomgang av pasientforløp ved 
dype sårinfeksjoner. Infeksjonsdata 
refereres i klinikkenes KVAM-råd. 
UNN: HF-ledelse har vedtatt 
prosedyre for systematisk 
gjennomgang av dype sårinfeksjoner. 
Implementeres i 2018.   
NLSH: samarbeid med Seksjon for 
pasientsikkerhet for å få det på plass. 
HSYK: Ingen etablerte system for 
dette, brukes mer tilfeldig. 

Anbefaling: HSYK skal utarbeide plan for 
systematisk bruk av resultater fra 
infeksjonsovervåking i eget 
forbedringsarbeid jf. Smittevernplan 
og Helse Nords Oppdragsdokument 
2017 kap 3.7 p4-5. 
FIN, UNN og NLSH skal jobbe videre 
med dette. 
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4.4 Kompetanse i smittevern, infeksjonssykdommer og 
mikrobiologi 

   

4.4.1 Smittevern    
1. Oppfylle målsettingen om bemanning av 

smittevernpersonell som er 1/100-1/125 senger, 
alternativt 1/5000 innleggelser. For smittevernleger 
1/25 000 innleggelser. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/NLSH: ok.  
UNN: totalt ca 750 senger og 6,4 
årsverk smittevernpersonell. Oppfylt 
målsetting for smittevernpersonell. 
UNN hadde 37,124 innleggelser i 
2016, kun 1 årsverk 
smittevernoverlege Målsetting på 1,5 
årsverk for smittevernlege er ikke 
oppfylt. 
HSYK: 2,4 smittevernsykepleiere/151 
senger. 100% smittevernlege. 

Kommentar: Økt aktivitet innen 
dagbehandling/-kirurgi krever økt 
bistand fra smittevernpersonell. 
Moderne sykehusdrift er mer basert 
på aktivitet (økende) og mindre på 
sengetall (minkende). Fagrådet 
tilråder derfor å bruke aktivitetstall 
(fremfor sengetall) ved beregning av 
behov for smittevernpersonell. 
Anbefaling:  
FIN: se punkt 5 under. 
UNN: skal etablere ny stilling for 50% 
smittevernlege. 
HSYK: Tross tallmessig dekning basert 
på antall smittevern-personell per 
senger i sykehus, skal HSYK benytte 
allerede tildelte midler til å etablere 
stilling/ansette smittevernsykepleier 
for KHT jf. smittevernplan og OD 2017. 

2. Smittevernlegen skal ha klart definert arbeidstid til 
smittevernarbeid på dagtid, uavhengig av 
stillingsbrøk.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Etablert i Hammerfest. 
Smittevern lege Kirkenes bruker sin 
admin. tid.  
UNN/NLSH/HSYK: ok 

Kommentar: FIN har i tillegg en 
rådgivende smittevernoverlege 100% 
for FIN, organisert ved KORSN. 

3. Smittevernlegen skal rapportere direkte til 
ledelsen.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/UNN: Etablert 
NLSH: Fungerer slik i praksis, men 
rapporteringsvei er ikke formalisert. 
HSYK: Funksjonsbeskrivelse for 
smittevernlege mangler. 
Rapporteringsvei er ikke beskrevet. I 
praksis rapporterer smittevernlege på 
sak til Medisinsk direktør i Senter for 
fag/forskning/ utdanning, som er i 
stab med adm.dir.  

Anbefaling:  
NLSH: rapporteringsvei direkte fra 
smittevernlege til ledelsen skal 
formaliseres. 
HSYK: Funksjonsbeskrivelse og 
rapporteringsvei fra smittevernlege til 
ledelsen skal utarbeides og 
formaliseres. 

4. Smittevern skal forankres i ledelsen ved jevnlige 
møter med smittevernpersonell. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Medisinsk fagsjef møter i 
smittevernråd m. 
smittevernpersonell. Smittevern tas 
opp i kvalitetsutvalg, er fast sak i 

Kommentar: Rådgivende 
smittevernoverlege for FIN er medlem 
i smittevernråd og innkalles i 
Kvalitetsutvalg og KVAM-råd på sak. 
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KVAM-råd hvor hygienesykepleier og 
smittevernlege er faste medlemmer.  
UNN: månedlige møter mellom 
smittevernoverlege, seksjonsleder 
smittevern og direktør i smittevern. 
NLSH: ikke etablert.  
HSYK: Smittevernoverlegen i HSYK har 
ikke jevnlige møter med ledelsen. 
Smittevernsykepleier i hvert sykehus 
er med i kvalitetsutvalg der enhets-
direktør er leder. Smittev.sykepleier 
på HF-nivå deltar i Kvalitets og 
pasientsikkerhetsutvalget med 
medisinsk direktør og en 
enhetsdirektør.  

Anbefaling:  
NLSH: skal etablere faste møter 
mellom smittevernpersonell og 
ledelsen. 
HSYK: skal etablere faste møter 
mellom ledelsen og 
smittevernpersonell, inklusive 
smittevernoverlegen, i HSYK. 
 

5. Øke stillingsbrøk til 100 % for alle 
smittevernsykepleiere.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Har 100% stilling for 
smittevernspl KHT. Øvrige 2 stillinger 
er kombinert hygienesykepleier 
(65%)/tuberkulose-koordinator (35%).  
UNN: etablert 
NLSH: Nei. NLSH Vesterålen og 
Lofoten har begge hver sin 50% smv 
sykepleier.  
HSYK: Mo i Rana økte i 2017 fra 50% 
til 100 % stilling for smittevern-
sykepleier på HF-nivå. Ingen planer 
om ytterligere økning da total dekning 
oppfyller kravene. 

Anbefaling: 

FIN skal øke andel 
smittevernsykepleier stillinger i 
sykehus fra 65%x2 til 100%x2. 
NLSH skal i samarbeid med sitt 
smittevernpersonell vurdere 
stillingsbrøkene for smittevern-
sykepleiere i Lofoten og Vesterålen. 
HSYK skal benytte allerede tildelte 
midler til å etablere stilling/ansette 
smittevernsykepleier for KHT jf. 
smittevernplan og OD 2017. 

6. Legge til rette for at smittevernpersonell tar 
nødvendig etterutdanning i smittevern.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/NLSH/HSYK: per i dag ikke 
utdanning i Norge. 

Kommentar: Helse Nord og KORSN 
bidrar nasjonalt for å etablere slik 
utdanning. FHI vurderer Gøteborg 
som mulig lokalisasjon (nov 2017). 

 
4.4.2 

Infeksjonsmedisin    

1. Øke antall overlegeårsverk i infeksjon ved NLSH 
Bodø til 4,0 i 2018. 

NLSH Bodø NLSH HF-ledelse har bedt Medisinsk 
klinikk ansette 4 overleger, men man 
får ikke tak i kvalifisert personell. 

 

2. Ansette lege i spesialisering i infeksjonssykdommer 
ved NLSH Bodø.  

NLSH Bodø NLSH lyser ut LIS-stilling i infeksjon  
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3. Det må fokuseres på godt et samarbeid om 
utdanning innen infeksjonsmedisin, for eks. ved 
gruppe-1 tjeneste ved UNN Tromsø 

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

NLSH: ok  
UNN: ikke svart 

 

4. Sikre at min. 4 sykepleiere ved NLSH Bodø får 
tilbud om lønnet videreutdanning i 
infeksjonssykepleie, samt tilbud om fast ansettelse 
ved ny infeksjonspost i 2018. 

NLSH Bodø NLSH: skal ikke ha egen sengepost for 
infeksjonsmedisin. NLSH planlegger 
videreutdanning av 2 infeksjons-
sykepleiere ved neste opptak. 

Kommentar: Ingen tilbakemelding på 
dette fra infeksjon NLSH 

5. Tilrettelegge for forskning i infeksjonsmedisin ved 
blant annet å finansiere fordypningsstilling for lege 
i spesialisering i infeksjonsmedisin ved UNN 
Tromsø.  

UNN Tromsø UNN: Seksjonen har 2 LIS (b-gren). Kommentar: Tiltaket utgår pga. at de 
tidligere D-fordypningsstillingene er 
faset ut til fordel for søknadsbaserte 
forskningsmidler fra Helse Nord.  

4.4.3 Mikrobiologi    
1. Det skal etableres én ny overlegestilling slik at det 

blir totalt minimum 3 overlegeårsverk ved 
Mikrobiologisk fagområde NLSH Bodø 

NLSH Bodø (i samarbeid 
med Helse Nord RHF) 

NLSH har per dato ikke tilstrekkelig 
antall spesialister for å fylle 3 
overlegeårsverk i mikrobiologi. 

Kommentar: Fungerende 
spesialistmiljøer bør ha minimum 3 
legespesialister for å være robuste ved 
fravær og skifte av ansatte. NLSH har 
allerede opprettet én ny tredje 
overlegestilling, men den er foreløpig 
ikke besatt. 

2. Det må fokuseres på godt et samarbeid i regionen 
om utdanning innen medisinsk mikrobiologi, for 
eks. ved gruppe-1 tjeneste ved UNN Tromsø 

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

NLSH: Uheldig at vi delvis må dekke 
lønn for LIS med tjeneste på UNN.  
UNN: UNN har LIS-hjemler for 
videreutdanning av spesialister fra 
NSLH, men så vidt vites har NLSH ikke 
fått på plass utdanningsplaner for sine 
LIS inkludert tjeneste ved UNN. 

Anbefaling: NLSH skal utarbeide 
komplette utdanningsplaner i 
medisinsk mikrobiologi for sine LIS, 
inkludert gruppe-1 tjeneste. NLSH skal 
løpende presentere planene for UNN 
slik at gruppe-1 tjeneste for LIS fra 
NLSH kan inkluderes i langtidsplanen 
på UNN mht. ledig hjemler. 

3. Det skal legges til rette for at gruppe-1 tjeneste for 
LIS ved NLSH Bodø kan utføres ved UNN Tromsø  

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

NLSH: se overfor 
UNN: se overfor  

Anbefaling: Dersom NLSH har LIS med 
behov for gruppe-1 tjeneste i 
medisinsk mikrobiologi, skal UNN 
prioritere LIS fra NLSH fremfor 
kandidater utenfor sykehus i Helse 
Nord, forutsatt at NLSH har oppfylt 
forrige punkt. 

4. Mikrobiologisk fagområde NLSH Bodø skal fortsatt 
ha 2 LIS-stillinger (i tillegg til minimum 3 
overlegestillinger)  

NLSH Bodø NLSH: ikke etablert at det er vårt 
behov for leger i mikrobiologi. Må 
vurderes når flere spesialister er på 
plass. 

 

5. Samarbeidsavtalen mellom AMS, UNN Tromsø og 
Mikrobiologisk fagområde, NLSH Bodø videreføres 

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

UNN: Avtaleperioden avsluttet 
1.10.17 i samråd med NLSH. 
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så lenge Bodø kun har én spesialist i medisinsk 
mikrobiologi 

4.4.4 Regionalt fagråd for 
infeksjonsmedisin/smittevern/mikrobiologi 

   

1. Bruke Regionalt fagråd for 
infeksjonsmedisin/smittevern/mikrobiologi som en 
ressurs ved å foreslå aktuelle saker til fagrådet 

Ansatte i alle 
helseforetak i Helse 
Nord 

FIN/UNN/NLSH/HSYK: ok  

4.5 Bygg og infrastruktur    
4.5.1 Nybygg og ombygging    

1. Det skal sikres at smittevernpersonell er 
systematisk involvert fra start og gjennom hele 
byggeprosessen ved nybygg/ombygging i eget HF. 
Dette nedfelles skriftlig i byggeplanene i alle 
byggefaser.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak, som 
byggherre 

FIN: Rutiner for deltakelse av 
hygienesykepleier i nybygg er ikke 
etablert. Hygienesykepleier har vært 
involvert i byggeprosess for nye 
Kirkenes Sykehus. Hygienesykepleier 
deltar i OTG i nye Hammerfest sykeh. 
UNN: Interne rutiner for bygge- 
prosjekter har nedfelt at smittevern 
skal være en del av medvirkergrupper 
på lik linje med vernetjeneste.  
NLSH: ok.  
HSYK: usikker 

Anbefaling: FIN/HSYK skal etablere 
skriftlige rutiner for systematisk 
deltakelse av smittevernpersonell i 
hele byggeprosessen ved nybygg/ 
ombygging, jf. eget skriv fra 
administrerende direktør Lars Vorland 
om «smittevern og bygg» datert 
22.05.2015. 
 
 

2. Det skal være tilstrekkelig smittevernressurser i 
hvert HF til å ivareta smittevernsperspektivet ved 
nybygg og ombygging. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak, som 
byggherre 

FIN: Ikke tilført nye ressurser til tross 
for mange nybygg 
UNN: Smittevern innkalles til alle 
relevante møter og følger opp iht. 
sine ressurser. I tillegg har UNN en 
prosjektavdeling med en klinisk 
rådgiver med smittevern bakgrunn 
som sikrer faglig forankring. 
NLSH/HSYK: ok  

Kommentar: FIN har utilstrekkelige 
ressurser av smittevernpersonell til å 
dekke mange fremtidige store 
byggeprosjekter i FIN: Nye Kirkenes 
sykehus, Alta nærsykehus, Samisk 
Helsepark, Nybygg Finnmarksklinikken 
og Nye Hammerfest sykehus. 
Anbefaling: Ressurser for 
smittevernpersonell i FIN skal tilpasses 
den betydelig økte byggeaktiviteten i 
de neste årene. 

4.5.2 Pasientrom og isolater    
1. Holde løpende oversikt over isolater i sykehusene 

ved årlig gjennomgang av smittevernplanen 
Ledelsen i hvert 
helseforetak 

NLSH/HSYK: ok Kommentar: ved en feil mottok ikke FIN 
og UNN spørsmål 4.5.2 - 1 og har 
derfor ikke svart. 

2. Det må gjøres risiko- og behovsanalyser for nybygg 
og eksisterende bygg med tanke på behov for 
isolater 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Bruk av DIPS-rapport som eneste 
grunnlag er ikke godt nok registrerings 
grunnlag for slike beregninger. Nye 

Anbefaling: Alle HF må sikre involvering 
av smittevernpersonell i behovs- og 
risikoanalyse ved nybygg og 
ombygging. 
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Kirkenes sykehus har 1 luftsmitteisolat 
på intensiv og 7 kontaktsmitteisolat. 
UNN: Utført behovsanalyse for 
isolater ved planlegging av ny A-fløy. 
Dette må følges opp med ny vurdering 
etter ibruktakelse av bygget. 
NLSH: Gjennomført i forprosjektfasen. 
Sintef Helse har bla. fremskrevet 
behov for isolat. Lagt inn i den 
arkitektoniske plassering av isolater.  
HSYK: ikke svart. 

3. Ved nybygg/ombygging bygges kun enerom med 
eget bad/toalett. I eksisterende bygg må 
muligheten for å få flere enerom med eget 
bad/toalett vurderes 

Ledelsen i 
helseforetaket (som 
byggherre) 

FIN: Ok for nybygg.  
UNN: Plan for overgang til 
ensengsrom er ivaretatt i arealplan 
for UNN Breivika og Nye UNN Narvik. 
For UNN Harstad vil det i 2018 
utarbeides slik plan i forbindelse med 
arealplan. 
NLSH: fra forprosjekteringsfasen var 
det klart at nytt sykehus ville få flere 
2-sengsrom enn anbefalt i nye 
sykehus. Pt er andel enerom 50%, de 
fleste m. eget wc/bad.  
HSYK: ikke svart 

Anbefaling: Alle HF skal sikre involvering 
av smittevernpersonell i behovs- og 
risikoanalyse både ved nybygg og 
ombygging. 

4.5.3 Behandlingsrom, undersøkelsesrom og andre 
arealer 

   

1. Pasienter skal ikke ligge på rom eller motta 
behandling på rom som ikke er godkjent til dette 
formålet. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Mange pasienter på korridor i 
Hammerfest til tross for at klinikken 
har prosedyrer for å unngå det.  
UNN: ikke oppfylt 
NLSH: Deler av sykehuset hvor det 
foregår pasientbehandling er under 
ombygging noe som gir færre 
pasientrom og undersøkelsesrom. 
HSYK: ok 

Anbefaling:  
FIN: Hammerfest sykehus skal sikre at 
prosedyrer følges for å minimere 
antall korridorpasienter. Erfaringer 
med korridorpasienter må tas med i 
planer for nybygg og ombygg. 
UNN: skal etablere plan for å hindre at 
pasienter ligger på rom eller mottar 
behandling på rom som ikke er 
godkjent til formålet 

2. Det må sikres at smittevern er hensiktsmessig 
ivaretatt på behandlingsrom, støtterom og andre 
arealer. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Ivaretatt i nye Kirkenes sykehus.  
Ikke tilfredsstillende ivaretatt i 
gammel bygningsmasse og andre 
nybygg.  

Anbefaling:  
Alle HF: Smittevernpersonell skal 
sikres deltakelse i arealplanlegging. 
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UNN: ikke oppfylt 
NLSH/HSYK: ok 

UNN: skal etablere plan for å sikre at 
smittevern er hensiktsmessig ivaretatt 
på behandlingsrom, støtterom 
(desinfeksjonsrom, avfallsrom) og 
andre arealer. 

4.5.4 Pasienthotell    
1. Ved nybygging og ombygging av pasienthotell i 

Helse Nord ivaretas smittevern i form av 
hensiktsmessige utforminger og materialer. Dette 
nedfelles skriftlig i planene for alle byggefaser. 

Ledelsen i 
helseforetaket (som 
byggherre) 

FIN: Forutsetter at 
smittevernpersonell blir aktivt 
involvert, noe de har vært i 
varierende grad. Pasienthotell ved 
nye Kirkenes er utformet som 
ordinært sengetun i samarbeid med 
smittevern personell, men er blitt 
midlertidig konvertert til sengepost.  
UNN: Pingvinhotellet UNN Breivika er 
planlagt for å ivareta smittevernkrav I 
utforming og materialer. Hoteller i 
øvrige lokalisasjoner blir ivaretatt på 
liknende måte. UNN motsier her 
smittevernplanens tekst. 
NLSH: ikke aktuelt.  
HSYK: har ikke pasienthotell. 

Kommentar: Smittevernplanen side 28 
kap 4.5.4 sier at Pingvinhotellet i UNN 
Breivika ikke er utformet for å 
håndtere smitte. 
Anbefaling: Pingvinhotellet i UNN 
Breivika skal tilpasse tekstiler og flater 
slik at godt smittevern kan ivaretas, og 
pasienter med multiresistente 
bakterier kan bo på hotellet. Dette vil 
hindre at pasienter med 
multiresistente bakterier fyller opp 
pasientsenger på UNN Tromsø, som 
kunne vært brukt til sykere pasienter 
uten slik smitte. 

2. HF-ene avgjør hvilke pasienter som kan bo på 
pasienthotellet. Smittevernpersonell kan bidra til å 
utarbeide smittevernrutiner for matservering, 
håndtering av tøy, avfall, osv. for pasienthotell i 
egen HF. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Smittevernpersonell bistår med 
risikovurdering av hvilke pasienter 
som kan bo på pasienthotellet. 
UNN/NLSH: ok.  
HSYK: ikke pasienthotell. 

 

4.5.5 Renhold    
1. Alle grupper som utfører renhold skal ha god nok 

opplæring og tid avsatt til å gjennomføre 
renholdet. Ansvarsfordeling for hvem som utfører 
hva av renhold må foreligge skriftlig, og renholdet 
bør behovstilpasses ut fra et smittevernperspektiv. 
Det skal i tillegg sikres at man har et godt nok 
system for kontroll av renholdskvaliteten. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Bruker renholdsplan renplan/ 
plania og har prosedyrer som skal 
sikre renholdskvalitet iht Insta 800. 
Ikke god nok skriftlig arbeidsdeling 
mellom pleiepersonale/renhold. 
Serviceavtale mlm. enheter og 
Renhold/tekstil service i Kirkenes skal 
utarbeides for å sikre tydelig ansvars 
fordeling.  
UNN: Følger INSTA 800. Ikke etablert 
god nok kontroll av renholdskvalitet. 

Anbefaling:  
Alle HF: Skal sikre at INSTA 800 for å 
sjekke standard på renhold i sykehus, 
suppleres med fysiske tester.  
Det skal sikres god nok opplæring og 
utdanning av renholdspersonell, og 
man kan for eksempel ha ambisjon om 
oppnåelse av fagbrev for fast ansatt 
renholdspersonell. 
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NLSH: Opplæring gis alle nyansatte 
iht. plan. Årlige smittevernkurs, HRL 
og fagsamlinger. Ansvarsfordeling: 
egen prosedyre over avdelingens 
ansvar. Tid: Alle ansatte vasker iht 
områdefordeling beregnet i 
renholdsprogram Jonathan. 
Smittekontakt på renhold har mindre 
område/areal for å betjene 
smittevask. Følger INSTA 800, ingen 
fysiske tester. 
HSYK: Opplæring ved ansettelse, 
følges opp ved behov. Rutiner i 
Docmap. Følger INSTA 800 (renholds 
program Jonathan Clean Pilot), ingen 
fysiske tester. Husøkonom SSJ vil 
starte med ATP-måling og inspeksjon 
med UV-lys.  

2. Smittevernpersonell skal bidra i undervisning til 
grupper som utfører renhold, i tillegg til rådgivning 
mot ledelsen vedrørende et behovs- og 
kvalitetsstyrt renhold. 

Smittevernpersonell i 
hvert helseforetak 

FIN: Smittevernpersonell er ikke 
direkte involvert i opplæring innen 
renhold, men kan bidra på 
forespørsel. 
UNN: underviser på forespørsel 
NLSH/HSYK: ok.  

 

3. Rutiner for rengjøring av pasientsenger skal 
gjennomgås og kvalitetssikres. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Nye Kirkenes sykehus har 
utarbeidet prosedyre som skal sikre 
gode rutiner/ansvarsfordeling for 
sengerengjøring. Serviceavtale 
mellom avdelinger og renhold vil 
tydeliggjøre ansvarsfordeling av 
sengerengjøring på ulike lokasjoner. 
UNN: Etablert. 
NLSH: Pågående arbeid med rutiner 
for å se på rengjøring av senger.  
HSYK: ikke utført 2016-2017. 

Anbefaling:  
FIN: Rutiner skal etableres på 
Hammerfest sykehus og må inn i 
driftsplan for Alta nærsykehus. 
NLSH: skal fullføre arbeid med sine 
rutiner. 
HSYK: Rutiner for rengjøring av 
pasientsenger skal gjennomgås og 
kvalitetssikres.  

4.6 IKT og smittevern    
1. Roller og ansvar i forvaltning av IKT-systemene må 

avklares, formidles og synliggjøres. 
Hvert helseforetak, som 
IKT-systemeier, og 
bestillerfunksjons-

FIN: Ikke avklart, synliggjort eller 
formidlet.  

Kommentar: IKT i infeksjonsovervåking 
og smittevern er et vedvarende 
problemområde for 
smittevernpersonell i alle HF. 
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enheten for IKT i hvert 
HF 

UNN: lang tekst om roller og ansvar 
innen IKT-eierskap vs. IKT-forvaltning, 
se UNNs egen rapport. 
NLSH: Regionalt ansvar.  
HSYK: Ikke svart 

Ansvarslinjene er utydelige for 
brukerne. Teksten i kap 4.6 var 
kvalitetssikret av HN-IKT (ved Susann 
Beckstrøm), likevel er den ikke 
forståelig for brukerne. 
Anbefaling: HN-IKT skal etablere 
regionalt samarbeid mellom eget 
personell og bestillerenhet/brukere i 
hvert HF som jobber frem løsninger. 
Roller og ansvar for IKT i infeksjons-
overvåking skal gjøres forståelig for 
helsepersonell/brukere. 

2. Det må sikres nødvendig opplæring og kompetanse 
blant ansatte som bruker IKT-systemer i 
infeksjonsforebyggende arbeid. 

Hvert helseforetak, som 
IKT-systemeier 

FIN: Ikke tilfredsstillende 
UNN: uklart hvilke systemer det 
refereres til. 
NLSH: System for opplæring har vært 
ufullstendig og dette gjennomgås nå.  
HSYK: ok 

Kommentar: gjelder først og fremst 
infeksjonsregistrering for NOIS-POSI i 
DIPS-EPJ som utføres hvert tertial. 
Anbefaling: Se forrige punkt. 

3. Ved behov for funksjonell eller teknisk bistand til 
IKT-systemer for infeksjonsovervåking skal 
brukerne ha én effektiv vei inn til personell med 
rett kompetanse. 

Hvert helseforetak i 
samarbeid med Helse 
Nord RHF og Helse Nord 
IKT 

FIN: Helt fraværende 
UNN: uklart hvilke systemer det 
refereres til.  
NLSH: Tilbakevendende problem med 
infeksjonsregistrering i DIPS, meldt 
utallige ganger til HN-IKT. 
HSYK: Ikke på plass. 

Kommentar: Problemområde i alle HF.  
Anbefaling: HN-IKT skal sikre at 
brukerne har én effektiv vei inn til 
personell med rett kompetanse ved 
behov for funksjonell og teknisk 
bistand til IKT-systemer (NOIS-POSI i 
DIPS-EPJ og liknende) 

4.7 Dekontaminering og sterilisering    
1. Gjenoppta drift av regionalt fagnettverk for å 

etablere en felles plattform for kvalitetssikring av 
sterilforsyning i Helse Nord. Det utpekes en 
ansvarlig leder ved etablering. 

Sterilforsyningsledere 
ved UNN Tromsø og 
NLSH Bodø initierer i 
2017. Ledelsen i hvert 
sykehus: dekker 
deltakerutgifter  

UNN: første i møte i regionalt 
fagnettverk avholdes i desember 
2017. Nettverket etableres i 2018. 
FIN: Ikke etablert 
NLSH: første møte i november 2017. 
HSYK: ok 

Kommentar: Fagrådet støtter at 
regionalt fagnettverk etableres i 2018. 

2. Sykehusene skal ha egen plan for dekontaminering 
av medisinsk gjenbruksutstyr som en del av IKP. 
Planen bør som et min. inneholde beskrivelse av 
roller og ansvar, system for dokumentasjon i 
produksjonsprosesser, og system for internrevisjon 
av sykehusets dekontamineringsrutiner. 

Sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Ikke etablert. Mangler budsjett 
for validering av autoklaver. 
Smittevernpersonell har ikke tilgang 
til rapporter for validering og kontroll. 
UNN: drøftes i regionalt fagnettverk i 
2018. 
NLSH/HSYK: ikke etablert.  

Anbefaling: Alle sykehus skal etablere 
en egen plan for dekontaminering av 
medisinsk gjenbruksutstyr som del av 
IKP. Planen bør som et min. inneholde 
beskrivelse av roller og ansvar, system 
for dokumentasjon i 
produksjonsprosesser, og system for 
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internrevisjon av sykehusets 
dekontamineringsrutiner. 

3. Det skal gjøres rutinekontroll og validering av 
dekontaminerings- og steriliseringsprosesser, 
inkludert årlig validering av autoklaver iht. Prosjekt 
sterilforsyning 2010 

Ledelsen i hvert HF i 
samarbeid med 
sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Mangler budsjett for validering av 
autoklaver. Ulike rutinekontroller av 
prosesser: vaskeprosess (TOSI), 
Bowie-Dick, lekkasjetester og 
sporeprøver. Gjennomført 
valideringer (tilnærmet årlig), 
bestilles/admin. av teknisk avd. 
Ukjent hvordan teknisk avd. 
håndterer rapportene som kommer 
som følge av disse prosessene. 
UNN: årlig validering av 
vaskedekonta- minatorer er ikke 
implementert i UNN. Må på plass i iht. 
NS-EN ISO 15883-1:2009. 
Implementeres 2018. 
NLSH: årlig validering av 
vaskedekonta- minatorer ikke 
implementert. Arbeider med å få 
dette på plass i hht. NS-EN ISO 15883-
1:2009.  
HSYK: ok 

Kommentar: Problemområde i alle HF. 
Validering av autoklaver er pålagt, kan 
ikke budsjetteres bort. 
Anbefaling: Validering skal på plass i 
alle HF i 2018. 
 

4. Alle sterilforsyninger skal ta i bruk elektronisk 
sporingssystem for registrering og sporing av 
utstyr, lagerhold og dokumentasjon av 
dekontamineringsprosesser, også for fleksible 
skop. 

Ledelsen i hvert HF i 
samarbeid med 
sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Ikke etablert. Kirkenes har bedt 
om prioritering av innkjøp av 
elektronisk sporingssystem i neste års 
MTU budsjett ved innflytting i nytt 
sykehus. System/rutiner for validering 
er ikke nedfelt i prosedyre. 
UNN: Mangler sporingssystem for 
enkeltpakket sterilt gods og fleksible 
skop. Kostnad ca 300.000,- for dette.   
NLSH: tatt i bruk T-doc, men ikke for 
fleksible skop siden dekontaminering 
ikke utføres i sterilsentral.  
HSYK: nei MSj/MiR, ok SSJ. 
Kommentar: SSJ har kun tatt i bruk 
delfunksjonalitet i T-doc. 

Anbefaling: Sterilforsyningene skal 
implementere felles regionalt IKT-
system for dokumentasjon av 
dekontamineringsprosesser, 
sporbarhet og produksjonstall, også 
for fleksible skop/sterile gjenbruks 
produkter.  
UNN skal få på plass sporingssystem 
for enkeltpakket sterilt gods og 
fleksible skop. 

5. Sterilforsyningene ved UNN Tromsø og NLSH Bodø 
skal starte arbeidet med ISO-sertifisering etter NS-
EN 2001:2008 av deler av sin virksomhet 

Sterilforsyningsledere 
ved UNN Tromsø og 
NLSH Bodø 

NLSH: arbeidet er ikke er påbegynt. 
UNN: forespeilet oppstart i 2019. 
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6. Sterilforsyningsledere i Helse Nord skal ha formell 
utdanning som sterilforsyningsleder, enten ved 
ansettelse eller snarest mulig. Mindre enheter 
(maks. 3 ansatte) kan ha faglig leder med 
sterilforsyningsteknikerutdanning. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak legger til 
rette for gjennomføring 
av utdanning 

FIN: ikke etablert 
UNN: oppstart utdanning (for 
sterilforsyningstekniker) august 2018  
NLSH: nei, studietilbud for 
sterilforsyningsledere fins ikke i 
Norge.  
HSYK: ikke svart 

Kommentar: Utdanning som 
sterilforsyningsleder er foreløpig ikke 
tilgjengelig i Norge. 

7. Utarbeide en plan for at ufaglært personell i hver 
sterilforsyning kan gjennomføre utdanning som 
sterilforsyningstekniker. Nyansatte skal forplikte 
seg til å gjennomføre slik utdanning.  

Sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Ikke etablert plan. En ansatt i 
Hammerfest har påbegynt utdanning. 
UNN: pågående, 3 teknikere ferdig vår 
2018. Håper studiestart for 4 i 2018. 
NLSH: ok.  
HSYK: ikke etablert plan for utdanning 
av sterilforsyningsteknikere, én ansatt 
i MiR startet utdanning høsten 2016. 

Anbefaling: FIN/HSYK skal lage plan for 
at ufaglært personell i hver 
sterilforsyning kan gjennomføre 
utdanning som 
sterilforsyningstekniker. 

8. Ufaglærte som ikke tar utdanning som 
sterilforsyningstekniker, skal delta på kurs/ 
konferanse eller hospitere i større sterilforsyning 
min. én gang årlig. 

Sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: ikke etablert fast årlig. 
UNN: Pågående 
NLSH: ok 
HSYK: MSJ – en hjelpepleier som 
deltar på 
kurs/konferanse/hospitering. SSJ – en 
spl som deltar på kurs/konferanse 

Anbefaling: FIN/HSYK skal etablere 
system for at ufaglærte som ikke tar 
utdanning deltar på kurs/konferanse 
eller hospitere i større sterilforsyning 
min. én gang årlig. 

4.8 Samhandling om smittevern    
1. Opprette stilling som smittevernsykepleier KHT ved 

Helgelandssykehuset 
Ledelsen ved 
Helgelandssykehuset 

HSYK: ikke etablert.  Anbefaling: HSYK skal benytte allerede 
tildelte midler fra Helse Nord til å 
etablere stilling/ansette smittevern-
sykepleier KHT jf. Smittevernplanen og 
Helse Nords oppdragsdokument 2017 
til HF-ene, kap. 3.7, Foretaksspesifikke 
krav 2017, pkt 1.   

2. Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom 
hvert HF og deres opptakskommuner. 

Samhandlingsenheten i 
hvert HF i samarbeid 
med 
opptakskommunene 

FIN/UNN/NLSH: ok  
HSYK: ingen anmerkning.  
Kommentar: HSYK har ikke inkludert 
tekst om smittevern Tjenesteavtale 
10, og oppfyller derfor ikke krav i OD 
2017 fra Helse Nord kap. 3.7 pkt 2. 

Anbefaling: HSYK skal inkludere 
samhandling om smittevern i 
Tjenesteavtale 10 på linje med 3 
øvrige HF. 

3. Formalisere samarbeidet mellom 
smittevernsykepleier KHT i helseforetaket og 
opptakskommunene (kommuneoverlegen ev. 
kommunal smittevernlege) 

Smittevernsykepleier 
KHT i samarbeid med 
kommunene 

FIN/UNN/NLSH: ok, Tjenesteavtale 10  
HSYK: ikke gjort.  

Kommentar: Siden HSYK mangler 
Smittevernsykepleier KHT, er det ikke 
mulig å formalisere samarbeidet med 
opptakskommunene.  
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Anbefaling: HSYK skal sikre at stillingen 
opprettes og samarbeidet 
formaliseres i Tjenesteavtale 10, 
tilsvarende øvrige tre HF. 

4. Styrke kommunikasjon om smittevern ved å ha 
varslingsrutiner og gi tilpassede råd ved utskriving 
av smitteførende pasienter til 
kommunehelsetjenesten. 

Utskrivende 
sykehusavdeling i 
samarbeid med 
smittevernpersonell 

FIN: delvis etablert 
UNN: Gjøres i tj. avtale 10 
NLSH: Nei, mangler system for 
varsling fra avdeling til 
smittevernsykepleier KHT før 
utskrivelse av smitteførende pasient 
til kommunen.  
HSYK viser til Tjenesteavtale 5 som 
ikke omhandler smittevern spesielt.  

Anbefaling: Alle HF-ene skal etablere 
sikre systemer/rutiner for varsling/ 
råd vedrørende smitte knyttet direkte 
til utskriving av smitteførende pasient.  

5. Gjennom å inkludere smittevern i tjenesteavtaler 
sikre at kommunen har rutiner for screening av 
multiresistente bakterier og varsling når pasient 
henvises til eller innlegges i sykehus. 

Samhandlingsenheten i 
hvert HF i samarbeid 
med opptaks-
kommunene 

FIN: ok 
UNN: Gjort i tjenesteavtale 10. 
NLSH: ok 
HSYK: nei 

Anbefaling: HSYK skal inkludere 
smittevern i tjenesteavtale 10 for å 
sikre at kommunen har rutiner for 
screening og varsling når pasient 
henvises/ innlegges i sykehus. 

4.9 Forskning og undervisning    
 -    
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Rådgivingsgruppens oppsummering og anbefalinger til fagdirektør av rapportering for 
Tuberkulosekontrollprogram 2017

Rådgivingsgruppen ser at ikke alle HF-ene har brukt sjekklista for rapportering av Tuberkulose- 
kontrollprogrammet, og flere tilbakemeldinger kom sent. NLSH og HSYK svarte i fri tekst og ikke alltid 
i henhold til sjekklista. For 2018 skal HF-ene benytte sjekklista for Tuberkulosekontrollprogrammet.

Mange av de anbefalte tiltakene i Tuberkulosekontrollprogrammet er faglige anbefalinger. Det 
rapporteres gjennomgående at faglige anbefalinger følges. NLSH rapporterer at de ikke har på plass 
alle prosedyrer/retningslinjer for håndtering av tuberkulosepasientene i kvalitetssystemet Docmap, 
og oppgir at de fremover skal jobbe med å få nødvendige prosedyrer/retningslinjer på plass.

Rådgivingsgruppen anbefaler at HF-ene skal etablere prosedyrer og retningslinjer der de mangler.

    

 

   

  

  

   

  

 

     

   

   

 

 

 

    

   

 

   

     

 

 

 

  

 

Særlig tre anbefalte tiltak i Tuberkulosekontrollprogrammet er kostnadskrevende og bør derfor 
planlegges inn i de aktuelle HF-enes driftsbudsjett:

2.1. Anbefalt tiltak punkt 4: Øke tuberkulosekoordinatorstilling i Finnmarkssykehuset til totalt ett 
årsverk. Ansvarlig: HN RHF og FIN. FIN rapporterer at dette ikke er oppfylt og det er ingen beskrivelse

av at dette er planlagt.

Rådgivingsgruppen anbefaler at FIN skal starte prosessen med å øke TB-koordinatorstillingen i 2018.

4.2 Anbefalt tiltak punkt 3: Etablering av molekylær tuberkulosediagnostikk med mulighet for

påvisning av rifampicin resistensgen. Ansvarlig: Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN 
oppfordres til å etablere slik diagnostikk. UNN rapporterer at dette ikke er etablert, og det er ingen 
beskrivelse av at dette er planlagt.

Rådgivingsgruppen anbefaler at UNN kartlegger mulighet for etablering av molekylær 
tuberkulosediagnostikk i 2018

7.0 Anbefalt tiltak Punkt 4: Rom til ekspektoratprøvetaking skal ha tilfredsstillende standard. Ved 
manglende/ikke optimalt rom, må dette etableres/oppgraderes. Oppgradering gjelder disse HF:

 FIN rapporterer at midlertidige løsninger er etablert både i Kirkenes og Hammerfest. Det

gjennomføres ekspektoratprøvetaking «under ikke tilfredsstillende omstendigheter» i Alta.

 UNN Harstad rapporterer at oppgradering og utbygging av eksisterende rom pågår. Dette

forventes ferdigstilt i løpet av våren 2018.

 HSYK Sandnessjøen rapportere at rom til ekspektoratprøvetaking ikke er av tilfredsstillende

standard, og det er ikke planlagt eller påbegynt oppgradering.

Rådgivingsgruppen anbefaler at FIN, UNN Harstad og HSYK Sandnessjøen skal prioritere oppgradering 
av rom til ekspektoratprøvetaking i 2018  

 

 

Tromsø 9. januar 2018,  

Tone Ovesen på vegne av Rådgivingsgruppen for tuberkulose  
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Vedlegg 4: Anbefalte tiltak i Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020, svar fra HF-ene og kommentarer fra Rådgivingsgruppen for tuberkulose i Helse Nord 

Kap. Anbefalte tiltak Ansvar Svar fra HF-ene for 2017 Rådgivingsgruppens 
kommentarer og anbefalinger 
for 2018 

1.4 Implementering av Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020    

1. TB-kontrollprogrammets anbefalinger på regionalt nivå gjennomgås årlig (sjekkliste i vedlegg 2). 
Rådgivingsgruppen for tuberkulose kan eventuelt bidra til dette. 

HN RHF.   

2. TB-kontrollprogrammets anbefalinger på helseforetaksnivå etterspørres årlig i hvert helseforetak. 
Se beskrivelse i forord samt vedlegg 5: Figur for bruk av sjekkliste i vedlegg 2. 

HN RHF.   

3. TBkontrollprogrammets anbefalinger på helseforetaksnivå gjennomgås årlig og status gis i 
tilbakemelding til Helse Nord RHF. Se beskrivelse i forord samt vedlegg 5: Figur for bruk av 
sjekkliste i vedlegg 2.  

Ledelsen i hvert HF. FIN/UNN: leverte utfylte 
sjekklister.  
NLSH: kort rapport (ikke fylt ut 
sjekklisten) 
HSYK: lengre rapport (ikke fylt 
ut sjekkliste).  

 

4. Helse Nord RHF skal jevnlig utføre internrevisjon av tuberkulosekontrollprogrammet.  HN RHF.   

2.1 Personell og ressurser    

1. Øke antall lungespesialister i Helse Nord i tråd med regional fagplan lungemedisin.  HN RHF.  Kommentar: Vanskelig å 
rekruttere lungespesialister i 
hele region. Bla. UNN Harstad og 
FIN har ubesatte stillinger.  

2. Øke antall infeksjonsmedisinere i tråd med Smittevernplan Helse Nord 2016-2020.  HN RHF.  Kommentar: Rekruttering noe 
utfordrende.  

3. Opprettholde det anbefalte antall TBK1 til ett årsverk per 10 nye tilfeller av aktiv TB2 per år. HN RHF, 
Ledelsen i hvert HF. 

FIN: ikke oppfylt 
UNN/NLSH: ok  
HSYK: ikke svart 

Kommentar: Ok for UNN/NLSH 
men ikke FIN som har annen 
organisering.  

4. Øke TBK-stilling i Finnmarkssykehuset til totalt ett årsverk. HN RHF, Finnmarkssykehuset. FIN: ikke oppfylt Anbefaling: FIN skal starte 
prosess for øking av TBK-stilling i 
2018.  

5. Rådgivingsgruppen for TB videreføres og avholder ett eller to møter per år.  HN RHF, regional TBK. UNN/KORSN: Ok Kommentar: Det har vært to 
møter i 2017, det anbefales og 
ønskes to møter I 2018.  

6. Rådgivingsgruppen fortsetter arbeidet for at diagnostikk og behandling av TB skal holde faglig og 
lik standard i regionen.  

Rådgivingsgruppen, regional TBK. UNN/KORSN: Ok   

3.2 Samhandling kommunehelsetjenesten    

1. Vurdere om TB-kontroll skal inkluderes i tjenesteavtaler.  KORSN, samhandlingsenheten i hvert 
HF. 

FIN/UNN: Ikke vurdert  
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: Alle HF skal vurdere 
inklusjon av TB-kontroll i sin 
tjenesteavtale 10 i 2018.  

4.1 Henvisninger til spesialisthelsetjenesten    

1. Retningslinjer og flytskjema for TB-undersøkelse utarbeidet av FHI må følges. Spesialisthelsetjenesten informerer 
KHT3  

FIN: Ikke systematisk 
samarbeid mellom TB-

Kommentar: Har inntrykk av at 
retningslinjer følges.  
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1 TBK: tuberkulosekoordinator 
2 TB: tuberkulose 
3 KHT: kommunehelsetjenesten 
4 AMS: Avdeling for mikrobiologi og smittevern UNN Tromsø 

koordinatorer og klinikere om 
dette.  
UNN/NLSH: ok 
HSYK: ikke svart  

2. Helseforetakene i Helse Nord oppfordrer KHT til å bruke FHIs skjema for henvisning etter TB-
undersøkelse i kommunen. Dersom skjema ikke brukes, må alle punkt fra skjemaet være besvart i 
fritekst i henvisning.  
 

Legespesialist og TBK oppfordrer til 
bruk av skjema. 

FIN: Ok, for noen kommuner 
og ulikt i øst og vest.  
UNN:Ok.  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Inntrykk av at skjema 
brukes.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
mange kommuner bruker 
skjema.  

3. Før overføring av pasient mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten skal grad av smittsomhet 
stadfestes slik at adekvate tiltak kan iverksettes på alle nivå. 

Legespesialist i HF og/eller TBK skal 
veilede kommunelege ved behov. 

FIN/UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det fungerer greit 

Kommentar: Har inntrykk av 
dette gjøres.  

4. Overflytting av behandlingsansvar (dersom pasienten flytter). Hvert HF/TBK. FIN/UNN: Ok.  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det fungerer greit.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette gjøres.  

4.2 Diagnostikk    

1. Helseforetakene skal innenfor sitt opptaksområde tilrettelegge for at kommuner har lett og rask 
tilgang til TB-diagnostikk: lungerøntgen, IGRA og mikrobiologisk diagnostikk.  

Alle HF i HN. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette fungerer.  

2. Helseforetakene skal ha rutiner for oppfølging ved klinisk mistanke om TB-sykdom, og raskt 
ekspedere og vurdere positive røntgenfunn og mikrobiologiske prøvesvar.  

Aktuelt helsepersonell i hvert HF. FIN/UNN: Ok 
NLSH: Har ikke på plass alle 
prosedyrer og retningslinjer for 
håndtering av disse pasientene 
i praksis, kvalitetssystemet 
(Docmap). Vil jobbe med det 
fremover.  
HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: De HF-ene som ikke 
har rutiner på plass, skal få det 
på plass i HF-ets 
kvalitetssystemet i 2018. 

3. Etablering av molekylær TB-diagnostikk med mulighet for påvisning av rifampicin resistensgen.  AMS4 oppfordres til å etablere slik 
diagnostikk. 

UNN: Ikke etablert.  Anbefaling: Muligheter for 
etablering skal kartlegges i 2018.  

4. Om mulig skal det alltid tas prøve til mikroskopi og dyrkning fra organ der det er mistenkt TB-
sykdom. Prøve tas før start av behandling.  

Behandlende lege.  FIN/UNN: Ja ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart  
 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette i stor grad gjøres. TB 
diagnose blir i noen tilfeller 
forsinket og vanskelig å stille, når 
korrekte prøver ikke er tatt. 
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Dette skjer særlig når TB ikke er 
tenkt på som mulig diagnose.   

5. Det skal tas tre ekspektoratprøver (eventuelt gastrisk aspirat eller bronkial skyllevæske) fra 
personer med mistenkt TB-sykdom før start av behandling. 

Behandlende lege. FIN/UNN: Ja ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette gjøres.  

6. Utvalgte radiologer og lungeleger ved alle helseforetak i Helse Nord må få opplæring i granskning 
av lungerøntgen tatt som ledd i TB-screening. 

Alle HF. 
 

FIN: Røntgenleger og 
lungeleger må uttale seg.  
UNN: Aktuelle fagmiljø ble 
invitert til kurs. Har ikke 
oversikt over hvem som 
deltok. 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: TB-koordinator 
videresendte informasjon om 
kurs, usikkert om noen deltok.  

Kommentar: TB-koordinatorer 
videresendte mail om kurs v/FHI. 
Deltakelse av radiologer og 
lungeleger i Helse Nord er 
ukjent. 

5 Behandling av tuberkulosesykdom    

1. TB-behandling kan startes dersom nevnte ressurser er på plass.  Behandlende lege.  FIN: Ok 
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

2. Behandling av TB skal skje i samsvar med nasjonale, internasjonale og regionale anbefalinger og 
retningslinjer. 

Behandlende legespesialist i samarbeid 
med TBK. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Retningslinjer følges 
aktivt.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
retningslinjer følges.  

3. Behandlende legespesialist skal ha erfaring med å behandle TB og ha kjennskap til regionale og 
lokale rutiner. 

Behandlende legespesialist og dennes 
leder, samt aktuelle HF. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det er alltid lungelege 
eller barnelege som starter 
behandlingen.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette i stor grad praktiseres. 

4. Skriftlig informasjon på pasientens eget språk skal deles ut til hver pasient. TBK. FIN/UNN: Ok  

6 Forebyggende behandling av latent tuberkulose    

1. Forebyggende TB-behandling kan startes dersom nevnte ressurser er på plass. Behandlende lege. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

2. Behandling av latent TB skal skje i samsvar med nasjonale, internasjonale og regionale 
anbefalinger og retningslinjer.  

Behandlende legespesialist i samarbeid 
med TBK. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Retningslinjer følges 
aktivt.  

 

3. Behandlende legespesialist skal ha erfaring med forebyggende behandling av latent TB, og ha 
kjennskap til regionale og lokale rutiner. 

Behandlende legespesialist og dennes 
leder, samt aktuelle HF. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
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5 BHT: bedriftshelsetjenesten 

HSYK: Det er alltid lungelege 
eller barnelege som starter 
behandlingen.  

4. TB-sykdom skal utelukkes før eventuell start av forebyggende TB-behandling. Behandlende lege. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

5. Det behandlingsregimet som er mest hensiktsmessig for pasienten skal velges, med økt fokus på 
ukentlig behandling i 12 uker der dette er aktuelt.  

Behandlende legespesialist i samråd 
med TBK. 

FIN/UNN/: Ja, ok. 
NLSH: Ikke svart  
HSYK; 12- dose regime tilbys 
når det er aktuelt.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
flere bruker 12-dosers regime.  

6. Det skal deles ut skriftlig informasjon på pasientens eget språk. TBK. FIN/UNN: Ja ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette praktiseres.  

7 Smitteverntiltak    

1. Smittevernlege/TBK/ansvarlig i helseforetaket skal, i samråd med BHT5, rapportere resultat av 
intern smitteoppsporing til kommuneoverlegen i bostedskommunen til pasient med 
smitteførende lunge-TB.  

Smittevernoverlege/TBK/ansvarlig i HF 
og BHT (evt. annen oppfølgende 
instans).  

FIN/UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det har vært lite aktuelt 
med smitteoppsporing.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
smitteoppsporing utføres i 
påkrevde tilfeller.  

2. Smitteførende/mistenkt smitteførende TB-pasient skal isoleres på luftsmitteisolat (med 
luftsmitteisoleringsregime). Der luftsmitteisolat ikke finnes, kan kontaktsmitteisolat benyttes (da 
med luftsmitteisoleringsregime).  

Behandlende lege. FIN: Pasienter isoleres på 
enerom uten forgang på de to 
medisinske avdelinger.  
UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: pasientene blir lagt på 
isolat, men luftsmitteisolat 
mangler.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette gjøres.  

3. Pasienter med påvist eller mistenkt MDR TB (XDR TB, XXDR TB/TDR TB) skal isoleres på 
luftsmitteisolat ved UNN Tromsø. 

Behandlende lege. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Dette gjøres.  

4. Rom til ekspektoratprøvetaking skal ha tilfredsstillende standard. Ved manglende/ikke optimalt 
rom, må dette etableres/oppgraderes.  

Finnmarkssykehuset, UNN og 
Helgelandssykehuset. 

FIN: Midlertidige løsninger er 
etablert både i Kirkenes og i 
Hammerfest. Det 
gjennomføres 
ekspektoratprøvetaking under 
ikke tilfredsstillende 
omstendigheter i Alta.  
UNN: Ikke optimalt UNN 
Harstad, oppgradering og 
utbygging av eksisterende rom 
pågår.  

Anbefaling: Oppgradering skal 
prioriteres.  
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HSYK Sandnessjøen:  Ikke 
optimalt   

5. Alle HF skal ha egne rutiner for transport av pasient med påvist eller mistenkt smitteførende TB. Hvert HF. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Ikke oversikt over 
alle HF. Rutiner må innføres der 
de mangler.  

6. Arbeidsgiver har plikt til å tilby aktuelt helsepersonell BCG-vaksine. Hvert HF. FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: BCG-vaksine tilbys, 
arbeidsgiver dekker utgifter.  

Kommentar: Manglende 
oversikt. Rutiner må innføres der 
de mangler. 

7. Fødeenheter bør informere helsestasjon (i epikrise) om behov for BCG-vaksine til de nyfødte som 
kvalifiserer for å få tilbud om BCG-vaksine. 

Utskrivende lege/jordmor.  
 

FIN: Ok  
UNN: Mangler oversikt over 
om dette praktiseres.  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Mangler rutiner i 
Sandnessjøen.  

Anbefaling: I 2018 skal det 
innføres rutiner der de mangler.  

8. Retningslinjer for TB-undersøkelse av helsepersonell må opprettholdes og rutiner etableres der de 
mangler. Det må kontinuerlig sørges for at rutiner overholdes.  

Hvert HF og avdelingsledere i sykehus. FIN: Ok for fast ansatte, men 
rom for forbedring for vikarer 
og studenter.  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Manglende 
oversikt.  
Anbefaling: I 2018 skal det 
innføres rutiner der de mangler. 

8 Melderutiner, overvåkning    

1. Påse at meldinger fra behandlende spesialist sendes, og purre ved manglende melding. TBK. FIN/UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Meldinger sendes 
fortløpende.  

 

2. Aktivt bruke og løpende oppdatere Access TB-database.  TBK FIN: Delvis  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

9 Tuberkulosemedikamenter/forbruksmateriell    

1. Dersom behandlende lege ikke er spesialist i lungemedisin, infeksjonsmedisin, eller 
barnesykdommer, må resept skrives i samråd med aktuell spesialisten. Navn på spesialist påføres 
resept, og det er forskrivers ansvar å gi korrekte opplysninger.  

Behandlende lege. FIN: Forbedringspotensial i 
reseptutskriving i Hammerfest.  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: Forbedring utføres i 
FIN Hammerfest i 2018.   

2. TBK sørger for at resept leveres/sendes til riktig apotek.  Behandlende lege og TBK. FIN: Forbedringspotensial i 
reseptutskriving i Hammerfest.  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: Forbedring utføres i 
FIN Hammerfest i 2018.   

10 Dekning av kostnader    

Styremøte Helse Nord RHF
28FEB2018 - innkalling og saksdokumenter

side 46



 

1. HFene skal ha rutiner som sikrer at behandling/utredning/transport er uten utgifter for pasienten. HF, aktuell avdeling og TBK. FIN: Det fungerer for refusjon 
av utgifter, men det kan svikte 
ved utlegg, noe som kan 
forsinke og forhindre utredning 
og behandling.   
UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart  
HSYK: Utgifter dekkes  

Kommentar: Uklart hva som ikke 
fungerer i FIN.   

2. Helseforetakene skal dekke utgiftene ved anbefalt BCG-vaksinasjon til arbeidstakere. Alle HF. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette fungerer.  

11.1 Tolk    

1. Helseforetakene i Helse Nord må ha fokus på migranter, og varsle aktuelle instanser om 
endringer/utfordringer som har betydning for TB-kontrollen. 

Involverte personer i HFene herunder 
ledelse, behandlende leger, TBK, og 
Helse Nord RHF.  

FIN: Har erfart at grense til 
Russland kan gi betydelige 
utfordringer i TB-kontroll. Det 
er ikke tatt konsekvens av 
dette i forhold til ressurser. 
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: TB-koordinatorene 
og legespesialister i 
Rådgivingsgruppen bruker tolk 
og har erfaring i bruk av tolk.   

2. Sikre at pasienten får nødvendig informasjon. Bruke tolk i aktuelle tilfeller. Behandlende lege, TBK, sykepleier og 
andre aktuelle.  

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Tolk brukes 

Kommentar: Har inntrykk av at 
tolk brukes. 

3. Sette seg inn i anbefalinger for god tolkesamtale.  Aktuelt helsepersonell. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

4. Gi tilbakemelding til tolkefirma dersom tolken fungerer dårlig. Aktuelt helsepersonell.  FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

5. Helse Nord RHF bør vurdere karlegging av tolketjenesten i helseforetakene med tanke på antall 
oppdrag og kvalitet på disse. 

HN RHF.   
 

  

11.2 Tuberkulose og oppholdstillatelse    

1. Det skal sendes melding om TB til politi og utlendingsmyndighet for alle asylsøkere.  TBK. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: OK.  

2. Internasjonale anbefalinger vedrørende papirløse personer skal følges. Behandlende lege og TBK.  FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: OK.  

12.1 Rådgiving og opplæring    

1. Rådgivingsgruppens medlemmer bør få økonomisk støtte til å delta på målrettete 
kurs/konferanser/hospitering minimum en gang per år. 

Hvert HF og HN RHF.  
 

FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Ikke vært aktuelt i 
2017.  

2 TBK i Helse Nord bør få økonomisk støtte til å delta på minimum en internasjonal konferanse per 
år.  

Hvert HF og HN RHF.  
 

FIN/UNN: Ikke aktuelt i 2017 
NLSH/HSYK: Ikke svart   

Kommentar: Ikke aktuelt i 2017.  
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