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Smittevern = pasientsikkerhet 



      

 invisible beauty… 
      

   Influensavirus 

            E-coli 

  
 Norovirus     Hepatitt- B virus HIV -virus 

      Streptokokker                           Enterokokk      Stafylokokker 
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Basale smittevernrutiner 

Vet vi hverandres smittestatus?  



Basale smittevernrutiner 
 

 Bruk av basale smittevernrutiner forebygger  infeksjoner  

 

 Basale rutiner er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker kan 
inneholde smittestoffer, bortsett fra….. 

 

 Reduserer risikoen for overføring av sykdomsfremkallende mikrober fra 
kjente og ukjente smittekilder i sykehus 

 

 Ved kjent eller mistenkt infeksjon med enkelte smittestoffer må basale 
rutiner utvides med isolering av pasienten 

 

 Beskytter deg mot smitte 

 



Det vil si:  

• 1. Ved kontakt med alle pasienter 
– Utfør håndhygiene 
 
• 2. Ved kontakt med pasienter der det er risiko 
for å komme i kontakt med kroppsvæsker, 
ikke-intakt hud eller slimhinner 
– Vurder de andre basale rutinene i tillegg til 
Håndhygiene 
 
• 3. Ved kontakt med pasienter med kjente eller 
mistenkte smittestoff 
– Vurder forsterkede smitteverntiltak i tillegg til basale 
rutiner 



Basale rutiner = pasientsikkerhet 

• håndhygiene 

• hostehygiene 

• pasientplassering 

• personlig beskyttelsesutstyr  

• håndtering av pasientnært 
utstyr 

• renhold og desinfeksjon 

 

• avfallshåndtering 

• håndtering sengetøy og 
tekstiler 

• trygg injeksjonspraksis 

• desinfeksjon av hud  

• beskyttelse mot stikkskader 

 



Håndhygiene 
Det viktigste enkelttiltaket for å hindre smitte og 
forebygge infeksjoner i helsetjenesten 



Håndhygiene → Hånddesinfeksjon/håndvask 

Utføres før rene og etter urene  
arbeidssituasjoner. Utføres etter kontakt med  
alle pasienter 
      

 Dersom hendene ikke er synlig forurenset er førstevalget hånddesinfeksjon 
 Ved synlig forurensede hender er førstevalget vask med såpe og vann.  
 Utfør håndhygiene umiddelbart etter at hansker er tatt av 
 Utfør håndhygiene mellom pasientkontakt og når det ellers er indisert for å 

unngå overføring av mikroorganismer til andre pasienter eller miljøet.  
 Utfør håndhygiene mellom arbeidsoppgaver og prosedyrer på samme pasient 

for å hindre kryss-smitte 



Håndhygiene 

 

 

 
Eller  



Hånddesinfeksjon 
Mål : drepe/ uskadeliggjøre 99% av midlertidig mikrobeflora  

 

• Uføres når hendene er synlig rene og tørre 

• Svært effektiv metode 

• Vanskelig å gjøre ”feil” 

• Hudvennlig 

• Praktisk plassering 

• Tidsbesparende 

• Ca. 15 sekunder  



Negler 

o Helsepersonell med lange negler 
(> 2 mm) har over dobbelt så 
hyppig gule stafylokokker (S. 
aureus) på hendene. 



Ringer 

o Helsepersonell med ring på hendene 
har over dobbelt så hyppig 
tarmbakterier (Enterobacteriaceae) 
på hendene. Dette gjelder også de 
som bærer en glatt giftering. 

  

 



o Helsepersonell som bærer armbåndsur har tre 
ganger så mange bakterier på hendene. 





Hostehygiene 



Pasientplassering  

• Enerom ved 
ukontrollerbar           
sekresjon                                      

 

 

 



Personlig beskyttelsesutstyr - hansker 

- hindrer smitte mellom 
pasient til helsearbeider 
og vice versa 

- hindrer smitte mellom    

     pasienter 

- fungerer som en ekstra  

     barriere 

 

Når bruke hansker? 

- ved kontakt med 
kroppsvæsker, slimhinner, 
ikke-intakt hud og 
forurensede gjenstander, 
utstyr og overflater 

 

- ved sår eller eksem på 
hendene. Sår dekkes med 
vanntett plaster 

 



Beskyttelse av arbeidstøy og hud 

• Ved fare for sprut 

• Ved store mengder søl  

• Fjern tilsølt frakk fjernes 
straks. Er 
arbeidsdrakten blitt 
fuktig, skiftes også den 

 

• Engangs!!! 



Pasientnært utstyr 

• flergangs utstyr må være omhyggelig rengjort 
og desinfisert eller sterilisert, før det brukes til 
andre pasienter  

• brukt utstyr som er forurenset med 
kroppsvæsker  

• engangsutstyr skal ikke 

    brukes om igjen 

 



Trygg injeksjonspraksis  

 

  

  

Aseptisk teknikk og sterilt utstyr 

Ny sprøyte for hver pasient  

Sterilt infusjonssett.  

Infusjonssett benyttet til klare væsker kan henge inntil 96 timer  

Dersom ikke klare væsker – bytt hver gang 

Engangsampuller 

ikke bruk samme engangsampulle eller -hetteglass til flere pasienter  

alle membraner på hetteglass desinfiseres  

dersom flerdosehetteglass benyttes ny kanyle og ny sprøyte 

ikke ta flerdosehetteglass skal oppbevares på medisinrom 
 



Renhold og desinfeksjon 

-vanlig renhold utføres i tråd med virksomhetens 
renholdsplan 

 

Viktig: Fokus på felles kontaktpunkter 

 

 



Flekkdesinfeksjon 

• Pleiepersonale flekkdesinfiserer  

 

 
-Bruk hansker, ev.munnbind ved Norovirus  

 -Fjernes med papirhåndkle  

- Området vaskes med såpe og vann 

- Gjør håndhygiene 

- Etter flekkdesinfeksjon foretas rengjøring   



Desinfeksjon av hud 

• Anbefales huddesinfeksjon ved 
alle injeksjoner 

• Jo lengre tid fremmedlegemet 
skal ligge under huden, jo 
grundigere desinfiseres det 

      hud som er synlig tilskitnet  

      vaskes alltid først  



Beskyttelse mot stikkskader 

Vær forsiktig!! 
• Re-caping er ikke tillatt 

 
•  Ikke fjern brukte kanyler fra sprøyter 

 
•  Ikke bryt eller bøy kanyler. 

 
•  Kast brukt stikkende eller skjærende engangsutstyr  som smittefarlig avfall    
•  umiddelbart i egnede kanylebokser som lukkes forsvarlig. 

 
•  Ha kanyleboksene så nær brukerstedet som mulig. 

 
•  Fyll boksene ¾ fulle. Forsegl dem før transport 
 
 

 
 

 
 



Oppsummering 
• Andres smittestatus? 

- inkubasjonstid? 

- blodsmitte?   

- skabb? 

 

Gjelder uavhengig av mistenkt eller bekreftet 
diagnose, eller antatt infeksjonsstatus  

 



«Det du ikke vet, har du vondt 
av……??» 



Screeningkriterier, 
forhåndsundersøkeslse 

 
MRSA 
    Helsepersonell – arbeid i institusjon 
    Pasienter – før innleggelse/poliklinisk  
    undersøkelse på sykehus 
 
ESBL/VRE 
   Helsepersonell – aldri 
   Pasienter – før innleggelse poliklinisk  
   undersøkelse på sykehus 


