Helhetlig gjennomgang av nasjonale
kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten 2018
Spørsmål til tjenestens faglige referansegruppe
SETT MARKØREN I DET GRÅ FELTET FØR DU STARTER SKRIVINGEN.
Navn på tjenesten:

Nasjonal Kompetansetjeneste i Dekontaminering

Lokalisering:

Oslo universitetssykehus

1. Er det lagt til rette for at referansegruppen kan utøve sin funksjon i tråd med sitt
mandat ? (jf. kjernemandat for referansegruppene)
2.

ja
2. Er referansegruppens sammensetning dekkende for kompetansetjenestens
ansvarsområde og oppgaver?
For 2018 mangler referansegruppen representant fra Helse Midt, og det mangler en
representant fra primærhelsetjenesten dersom kompetansetjenesten også skal ha et
tilbud for dem.

3. Er det lagt til rette for aktiv brukermedvirkning i referansegruppens arbeid?
Ja
4. Hvor ofte arrangeres det møter mellom tjenesten og referansegruppen?
Minimum x 1 per år
5. Får den enkelte helseregion dekket sitt behov for kompetanseoppbygging innenfor
kompetansetjenestens ansvarsområde? Gi en kort beskrivelse.
Nei, kompetansetjenesten har ikke kartlagt behovene for kompetansebygging i de ulike
helseregionene. Referansegruppens medlemmer som representerer spesialisthelsetjenesten
opplever at kompetansebehovet i våre regioner ikke er dekket gjennom Kompetansetjenesten.
Regionene har måtte bygge opp denne selv uavhengig av den Nasjonale kompetansetjenesten.
6. Beskriv hvilke tiltak som er iverksatt for å videreføre kompetansetjenestens arbeid i alle
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regionene – evt. nasjonalt.

Nasjonal Kompetansetjeneste for dekontaminering har i 2018 etablert en ressursgruppe
med to personer fra hver region, disse er oppnevnt av de ulike regionale
kompetansesentrene for smittevern . De odontologiske fakultetene er også invitert til å
delta. Gruppen oppfattes da å ha hovedfokus på rengjøring og desinfeksjon, men ikke
sterilforsyning og/eller sterilisering. Referansegruppen undrer seg imidlertid om
dreiningen som gjøres fortsatt harmonerer med mandatet slik det ble foreskrevet
Helsedirektoratet i opprinnelig søknad. Representantene i den nyoppnevnte gruppe skal
imidlertid bidra til å spre kompetanse om dekontaminering i sin helseregion ved bistand
fra kompetansetjenesten. Referansegrupppen kjenner ikke til at arbeid med
kompetansespredning er iverksatt i noen regioner.

7. Dersom det er behov for å videreføre kompetansetjenestens virksomhet, gi en
begrunnet beskrivelse av hvorfor dette er nødvendig.
Det er behov for å videreføre kompetansetjenesten dersom kompetansetjenesten kan
bidra med kompetansespredning til alle i spesialisthelsetjenesten, noe tjenesten
oppleves å ikke bidrar med per i dag.
I og med at kompetansetjenesten har brukt tid på å bygge opp sin kompetanse gjennom
disse årene, burde de være i stand til å spre kunnskap nasjonalt og ikke bare mot OUS og
sin helseregion.
Kompetansetjenesten burde kartlegge behovet for bistand i hver enkelt region , da
spesielt for spesialisthelsetjenesten for deretter å utforme arbeidet videre.

Tilleggsinformasjon
8. Det bes om eventuell tilleggsinformasjon som er viktig å ta hensyn til ved helhetlig
vurdering av denne nasjonale kompetansetjenesten.
Som referansegruppen tidligere har bemerket undrer vi i år også om tjenesten har
kapasitet til å ivareta spesialisthelsetjenesten sine behov, oppmot de utfordringene den står
overfor når gjelder dekontaminering og sterilisering av medisinsk gjenbruksutstyr i sykehusets
verdikjede?
Vi er i tillegg usikker på om tjenesten nå har den kompetansen som er nødvending for å tjene
hele spesilalisthelsetjensten?
Kompetansetjenesten bør ta et bevisst veivalg i forhold til faglig retning. Hvor skal scopet være?
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Spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjeneste? Det hadde kanskje vært formålstjenlig at
Kompetansetjenesten fokuserer på bistand mot primærhelsetjeneste ut fra gjeldende
kompetanse og kapasitet.
Vi ser imidlertid at det er behov for tydeligere faglig retning nasjonalt i spesialisthelsetjenestendet er jo her tross alt risikoen er størst. Imidlertid anser ikke referansegruppen at
kompetansetjenesten innehar den kompetansen som etterspørs.

Signering av ansvarlig leder
Dato og navnet på den som har skrevet denne tilbakemeldingen:
22.02.2018 May-Liss Ingebrigtsen, Avdelingsleder Sterilforsyning og spesialrenhold,
UNN Tromsø
040118 arl
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