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Norsk sykepleierforbund takker for muligheten til å komme med innspill til en nasjonal beredskapsplan mot ebola. 
Beredskapsplanen er kort og konsis, og med gode tiltakslister. NSF mener det er bra at det er satt fokus på viktigheten 
av samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Ebola er en alvorlig, og svært dødelig sykdom. Derfor er det viktig at 
helsetjenesten er godt forberedt ved en nasjonal beredskapsplan.

Vi kan med sikkerhet si at den internasjonale responsen kom sent i gang, men en ser at FN og verdenssamfunnet har 
mobilisert siden i høst for å hjelpe de rammede landene i Vest-Afrika med personell, utstyr og koordinering. Dette ser vi 
en effekt av i dag.

Haukeland universitetssykehus har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å etablere, og sende ut norske helseteam til 
innsats mot ebola-epidemien i Vest-Afrika. Dette er et viktig bidrag fra Norge. Når et lands helsevesenet ikke har 
tilstrekkelig kapasitet til å diagnostisere og isolere ebolapasienter, øker smitterisikoen. Derfor er humanitær bistand i 
form av personell, utstyr og koordinering fra andre land ytterst viktig. Helsepersonell som reiser til Vest-Afrika for å bistå 
i kampen mot ebola må tas vare på både før, under og etter avsluttet oppdrag.

Per 20 januar 2015 er antall smittede 22759, og døde 8668.
843 helsearbeidere er smittet av ebola, og ca. 500 er døde. Dette er høye tall.
Majoriteten av pleien for ebolasyke gjøres av sykepleiere, og det er derfor av ytterst viktighet at det er systemer, 
prosedyrer og opplæring som sikrer at hver enkelt sykepleier uavhengig om man jobber i Norge, Sierra Leone eller 
Spania føler seg trygg i sin utøvelse av sykepleie.
I Oktober 2014 var NSF representert på en world summit om Ebola initiert av det spanske sykepleierforbund. Her fikk 
kom det fram hvordan sykepleiere i Spania behandlet ebolapasienter  uten tilstrekkelig utstyr og opplæring. 

Med denne beredskapsplanen håper og tror NSF at helsepersonell får tilstrekkelig opplæring for å kunne utøve faglig 
forsvarlig sykepleie i Norge.
NSF vil komme med noen kommentarer skrevet i fet skrift under de ulike kapitlene i beredskapsplanen.

5.1 Sentralisert behandling 
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Høysikkerhetsisolat ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, er førstevalg for innleggelse av en pasient med ebola. 
Dersom innleggelse her ikke er mulig, er andre prioritet et universitets- eller regionsykehus med infeksjonsavdeling og 
luftsmitteisolat. 

NSF støtter denne sentraliseringen, det er nødvendig med et sykehus i Norge som har spesialkompetanse og trening til 
å ta imot tilfeller av ebolasmittede. NSF har fått høre at det per i dag ikke foreligger en helhetlig evaluering etter 
ebolapasienten som fikk behandling ved OUS i høst. Denne evalueringen må komme på plass snarlig. 
Et annet spørsmål er om det foreligger konkrete beredskapsplaner som går på bemanning og trening av PPE( personlig 
beskyttelsesutstyr) i OUS, og da også inkludert Rikshospitalet? I et tenkt tilfelle med 2 ebolasmittede på Ullevål vil det 
nødvendigvis kreve mye helsepersonell som har fått nødvendig opplæring i PPE.

5.1.1 Behandling i andre regioner 
Selv om det er lagt opp til sentralisering av behandlingen, kan det på grunn av store avstander, pasientens tilstand og 
evt. kapasitetsproblemer ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) bli nødvendig å behandle ebolapasienter ved sykehus 
også andre steder i landet. Det skal derfor legges til rette for at man i alle helseregioner har trent personale og 
tilpassede isolatplasser for behandling av ebolapasienter i hele eller deler av behandlingsperioden. 
Håndtering av ebolasmittede/-syke er svært ressurskrevende og fordrer spesialkompetent og trenet helsepersonell. Ved 
behov kan det være aktuelt å støtte OUS med ekstra personell. Ved behandling andre steder i landet kan det også 
være aktuelt med assistanse fra personell med erfaring fra høysikkerhetsisolatet ved OUS. Helseforetakene skal legge 
til rette for slik ressursfordeling både innen egen region og på tvers av regionene. 

Her må en forsikre seg om at man i alle helseregioner har lagt til rette for at man har trent personell og tilpassede 
isolatplasser. 
Her må det også forsikres om at konkrete beredskap/bemanningsplaner er/må på plass.

5.1.2 Krav til isolater 
I alle helseregioner skal det finnes isolater med personale trenet til å jobbe med ebolavirussyke. Dette gjelder spesielt 
opplæring og trening i og bruk av personlig beskyttelsesutstyr, inkludert av- og påkledning.

I ebolaveilederen står følgende: ”Det kan vurderes at desinfeksjon av avløpsvann ikke er nødvendig når nasjonale og 
internasjonale smitteverninstitutter vurderer at dette ikke er et nødvendig tiltak, og det i tillegg ikke er lokale forhold ved 
sykehuset som gir økt risiko for smitte via avløpsvann”. Imidlertid angir ikke nasjonale smitteverninstitutter noen 
vurdering som de enkelte sykehus kan legge til grunn i en risikovurdering. På FHIs sider under ”Råd til andre 
yrkesgrupper” står det noe om risiko for personer som arbeider med avløpsvann og kloakk. Er det dette sykehusene 
skal legge til grunn i sin risikovurdering? Hvis så er det ønskelig at dette også står i selve veilederen under valg av 
innleggelsesinstitusjon ved ebola. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) vurderer for øvrig at 
man ikke skal slippe ut avløpsvann uten å desinfisere.

Det må fremkomme at det ikke er anbefalt at helsepersonell som skal arbeide med pasienten inne på isolatet blir pålagt 
ytterligere oppgaver med å desinfisere flytende avfall med kroppssekreter før dette slås i avløp, fordi det er belastende 
nok i seg selv å arbeide i fullt verneutstyr med pasienten. Videre vil slik manuell desinfisering utgjøre en stor smitterisiko 
for den enkelte helsearbeider. Om det vurderes at det er behov for desinfisering av kloakk og avløp, er det nødvendig at 
det etableres kontrollert oppsamling fra avløp og kloakk som deretter blir desinfisert.

5.9 Opplæring av helsepersonell 
Opplæring skal gis til alt relevant personale som kan komme i kontakt med ebola pasienter. Ansvaret for opplæring og 
trening ligger hos den enkelte virksomhet. 
Helsepersonell kan tilpliktes å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak i tråd med det 
som fremkommer i smittevernloven § 4-9.

 Dette er ett viktig punkt. Helsepersonell er pliktig til å pleie/behandle ebola-pasienter, men dette fordrer opplæring i bruk 
av PPE (personlig beskyttelsesutstyr). Ingen helsearbeider skal være usikker på PPE-utstyret de bruker ved 
pasientbehandling. Dette fordrer praktisk øvelse med mentor flere ganger før en føler seg sikker i bruken av PPE. En 
må også føle seg trygg på at PPE utstyret som brukes er etter anbefalte retningslinjer. Alt PPE utstyr skal testes og 
trenes regelmessig.
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5.10 Psykososial støtte 
Personer som rammes i forbindelse med en alvorlig epidemi og deres pårørende, kan oppleve belastninger som fører til 
behov for bistand fra fagpersoner i kommunen som fastlege eller i kommunens psykiske kriseteam. Eventuelt kan 
bistand fra spesialisthelsetjenesten ved distrikts psykiatriske sentere eller enheter med kunnskap om krisepsykiatri være 
nødvendig. Første kontakt vil som oftest være fastlege, som henviser videre ved behov. Ved mange affiserte i en 
kommune kan det være aktuelt å opprette egne team. 

NSF mener det også må settes i system en veiledning og oppfølging av helsepersonell som er involvert i behandlingen 
av ebolasyke. Det må gis god informasjon til helsepersonellets familie slik at de er trygge på at helsearbeideren og 
familien selv blir ivaretatt på en god måte. Dette gjelder selvfølgelig også for de helsearbeiderne som har reist ut for å 
bistå internasjonalt.

7. Overordnete prinsipper for kommunikasjon i en situasjon med ebolasmitte 

NSF håper at media kan vise en mer nøktern og informativ side ved et eventuelt nytt tilfelle av ebola i Norge. 
Personvernet må tas hensyn til, og det gjelder for helsepersonell så vel som for pasienten. 
En må sikre, og skape gode rutiner for at informasjonen som gis til befolkningen når ut til alle, også den delen av 
befolkningen som ikke er norsktalende.

Videre står det ikke noe i den nasjonale beredskapsplanen hva man skal gjøre dersom man gjennom en risikovurdering 
på et gitt sykehus ikke finner isoleringsnivået forsvarlig selv med iverksatte tiltak. 
Det etterlyses også en utdyping av hvilke prinsipper som skal legges til grunn når man gjennomfører risikovurdering 
knyttet til inneslutningsnivå for behandling av pasienter med smitterisikogruppe 4. 
I tillegg etterlyses et avsnitt om vurderinger knyttet til sykehus som har lang avstand til nærmeste regionsykehus og 
reduserte isolat- forutsetninger for å håndtere pasienter i smitterisikogruppe 4. Hvor langt skal man strekke seg i 
behandlingen dersom det kan utgjøre en smitterisiko for de ansatte. Hvilken type behandling kan for eksempel ikke 
tilbys?
For sykehusene for eksempel i Kirkenes og Hammerfest kan dette være reelle utfordringer med tanke på lange 
avstander, tilgjengelige isolattype m.m.

NSF ber direktoratet vurdere om det personell som skal være i kontakt med ebolapasienter i helseforetakene, skal gis 
en yrkesskadeforsikring som er på linje med det som gis til teamene av norsk helsepersonell som deltar i Sierra 
Leone(72 G).

NSF er glade for at det jobbes med en Nasjonal beredskapsplan mot ebola. Det er bedre med et føre var prinsipp. NSF 
vet at helsepersonell har brukt mye tid og ressurser på å gjennomføre de nødvendige beredskapsplaner og opplæring i 
ulike helseforetak.
I alle helseregioner skal det finnes isolater med personale trenet til å jobbe med ebolasyke. Det fordrer nødvendig 
opplæring og trening i bruk av PPE, og konkrete beredskaps og bemanningsplaner på alle steder hvor det er relevant.
Informasjonen om sykehusets ebolaplan må nåes ut til alle i virksomheten, også de som sitter i resepsjonen som ikke 
nødvendigvis har medisinskfaglig kompetanse. Hvordan kan en med enkelt grep isolere pasienter som møter opp i 
resepsjonen og en får mistanke om smitte?  

Det er viktig i dette arbeidet at en alltid husker på å løfte blikket globalt. NSF ønsker å vise solidaritet med alle 
helsearbeidere som jobber i kampen mot ebola.
En ser at ebola kanskje er på vei til å ebbe ut i Vest-Afrika, men det er viktig det arbeidet som nå gjøres med en 
beredskapsplan utføres for at en kan være best mulig forberedt ved et mulig senere utbrudd. 
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Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef
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