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Bakgrunn
Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner har som formål å forebygge
og begrense forekomsten av infeksjoner i sykehus og andre helseinstitusjoner.
Det regionale helseforetaket har det overordnede ansvar for etablering, tilrettelegging og
oppfølging av infeksjonskontrollprogram ved statlige helseinstitusjoner. Det er behov for å
intensivere arbeidet i forhold til felles infeksjonskontrollprogram i vår region.

Kommentarer
Dent-O-Sept-saken aktualiserte oppfølging av forskrift om smittevern i helseinstitusjoner,
herunder utarbeidelse av regional smittevernplan. Smittevern skal fokuseres i sykehusenes
internkontroll og kvalitetsarbeid. I forskrift med hjemmel i smittevernloven er sykehus og
andre helseinstitusjoner pålagt å forebygge og begrense sykehusinfeksjoner. Forskriften
pålegger blant annet alle helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram.
Infeksjonskontrollprogram
Forskriften pålegger alle helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram (et program som
omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirke sykehusinfeksjoner og for
håndtering og oppfølging av utbrudd av slike infeksjoner). Programmet skal også omfatte
tiltak for å verne personalet mot smitte.
Infeksjonskontrollprogrammet skal angi hvem som har det faglige og organisatoriske ansvar
for de tiltak programmet omfatter.
Oppgaver for det regionale helseforetaket
Forskriften omhandler sykehushygiene, og trekker linjer for dette arbeidet. Ansvaret er fordelt
mellom det regionale helseforetak, kommunen, regionsykehus, Nasjonalt folkehelseinstitutt,
fylkeslegene og Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedirektoratet.
Etter § 3-1 i denne forskriften er det regionale helseforetaket pålagt:






å ha det overordnede ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av
infeksjonskontrollprogram ved statlige helseinstitusjoner
påse at nødvendige tjenester etableres, at forholdene legges til rette for en
hensiktsmessig fordeling av personell med sykehushygienisk kompetanse mellom de
enkelte institusjoner, samt at helsepersonell kan få nødvendig opplæring og anledning
til å vedlikeholde sine kunnskaper
sørge for at det tilbys nødvendig sykehushygienisk bistand til kommunale
helseinstitusjoner innen helseregionen (sykehjem mv.)

Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene
Forskriften sier også at regionsykehus skal ha en enhet for sykehushygiene som kan fungere
som kompetansesenter for regionen.
Helse Vest har Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene ved Haukeland Sykehus.
Kompetansesenteret har bred erfaring og kompetanse med håndtering/intervensjon ved
infeksjonsutbrudd. Avdelingen har høy kompetanse og verdifulle ressurser i forhold til
utvikling av smitteforebyggende arbeid og infeksjonskontroll. Miljøet på Haukeland har også
en forskningsgruppe og gode laboratoriefasiliteter. Haukeland har også kompetanse på
gentyping og Helse Vest har fra nå av kapasitet på denne type analyser.
Helse Vest vil gi kompetansesenteret et klart mandat og rolle i forhold til utarbeidelse av
regional smittevernplan. Kompetansesenteret vil av Helse Vest bli gitt eget mandat og få en
aktiv og viktig rolle i forhold til rådgivning og kvalitetssikring i forhold til felles
infeksjonskontrollprogram i vår region.
Helse Vest RHF vil med det aller første nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra
helseforetakene i regionen som skal utarbeide skisse til en regional smittevernplan.
Kompetansesenterets leder skal lede gruppen.
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