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Styresak 122-2021 Fagråd for infeksjon, smittevern og 

mikrobiologi - årlig rapport, herunder status 

for regionen - oppfølging av styresak 14-2017 

    Saksdokumentene ettersendes 
     
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og 
Tuberkolosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord (styremøte 22. februar 2017), og 
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.   
 
I styresak 22-2020 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport - 
oppfølging av styresak 14-2017 (styremøte 6. februar 2020) forelå siste oppsummering  
av smittevernplanen fra fagrådet, gjeldende for 2019. Styret orienteres i denne saken 
om planlagt arbeid innenfor fagområdet. 
 
Bakgrunn 
Fagrådet for infeksjon, smittevern og mikrobiologi har ikke gjort en fullstendig 
oppsummering av smittevernplanen for 2020. Det har vært avholdt to digitale 
fagrådsmøter i 2020. Fagmiljøene har gjort stor innsats gjennom pandemien, og har 
vært sentrale aktører i de ulike helseforetakene med sin kompetanse.  I denne 
situasjonen er det lite hensiktsmessig å rapportere fra et enkelt fagråd. 
 
Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 skal erstattes 
med en ny delstrategi for fagområdet med planlagt oppstart høsten 2021. Dette arbeidet 
ble utsatt i 2020 grunnet pandemien.  På samme måte ønsker vi å vurdere de øvrige 
fagplanene og fagrådenes funksjon i forhold til den vedtatte strategien for Helse Nord. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør er tilfreds med at arbeidet med ny delstrategi for smittevern og 
tuberkulosekontrollprogram kommer i gang høsten 2021. Godt smittevern er av stor 
betydning, noe vi har sett i den pågående pandemien. 
 
Helse Nord RHF har mange fagråd som har ulik aktivitet avhengig av aktuelle saker.  Jeg 
finner det lite hensiktsmessig å be om rapport til styret for det enkelte fagråd, men at 
deres vurderinger inngår i en samlet strategisk plan. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering 
 
 
 
Bodø, den 22. september 2021 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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