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Mikroorganismer 

• Levende organismer som ikke kan sees med 
det blotte øye 

– Bakterier 

– Virus 

• Mikroorganismer har eksistert på jorda i ca 3,5 
milliarder år 
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Virus 

• Størrelse 

– Veldig små, 0,02-0,3 mikrometer og kan ikke sees 
med vanlig lysmikroskop 

– Formering 

• Kan ikke formere seg på egen hånd 

• Må snylte på andre celler for å formere seg. 



Bakterier 

• Bakteriene kan 
tilpasse seg 
forskjellige 
livsbetingelser og 
formerer seg.  
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Infeksjonssykdom 

• Kolonisering 

– Bakteriene har bundet seg til hud/slimhinner men 
gir ikke sykdom 

– Kan imidlertid spres til andre med svekket 
immunforsvar og gi sykdom der 

• Infeksjonssykdom 

– Bakteriene har bundet seg til vev i kroppen, 
formert seg der og gir symptomer på sykdom 
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Bakterier og sykdom: Noen 
eksempler 

• Sårinfeksjon med gule stafylokokker 

– Gule stafylokokker  finnes normalt på huden 

– Ved skade i huden, kan bakteriene trenge seg inn 
å formere seg i vevet 

– Bakteriene kan produsere enzymer og toksiner 
(giftstoffer) som kan utløse en 
betennelsesreaksjon 
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Verkebyll i eller under huden 
Neglrotbetennelse 
Brystbetennelse 
Brennkopper 
Post opr sårinfeksjoner 
Osteomylitt ( knokler) 
Artritt ( ledd) 
Abcess i lunge, hjerte og hjerne 
Sepsis 
Matforgiftning  
TTS toksisk syndrom tampong… 



Abcess  

 

 



Vanlige smittekilder 

• Pasienter som lider av en infeksjons sykdom, 

    syke dyr. 

• Kroppsvæskene fra syke personer og dyr 

• Arbeidsprosesser som lager støv, dråper og 
dråpekjerner som inneholder 
mikroorganismer. 

• Arbeidsprosesser der mikroorganismer 
forurenser utstyr og  lokaler. 
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Smitte 
     

- Urinveisinfeksjon – hvor urinen er smitteførende 

- Mage/tarminfeksjoner ( Norovirus ) – hvor oppkast og           
avføring er smitteførende 

- Blodsmitte ( Hepatitt  og HIV )- hvor blod og 
blodtilblandet kroppsvæsker er smitteførende 

-Sårinfeksjon – hvor væske eller sekresjon fra såret er 
smitteførende. 

- infeksjon eller bærerskap av  MRSA, ESBL, VRE  

 



 Normalflora i tarm og perineum, forbigående på 
hender og hud. 
Kan være rik flora i øvre luftveier ved    
antibiotikabehandling. 
 
Kan overleve i opptil 2 mnd utenfor kroppen 
Kan gi sår og urinveisinfeksjon 
 
 

ENTEROKOKKER 

Enterococcus faecalis 



Hvordan skjer smitteoverføring? 

Direkte smitte 
Indirekte  smitte  
 

Via våre hender, utstyr, felles berøringspunkter 
-dørhåndtak, vannkraner, bord,  lysbryter 

       kluter, beboerutstyr og   renholdsutstyr!  



Smittevern  – hensikt: 

• Beskytte den ansatte, pasientene og miljøet 

• Redusere mengden smittestoff 

• Unngå at det oppstår infeksjoner  

• Hindre/redusere smittespredning ved 
infeksjoner 

• Smitteverntiltak skal iverksettes uavhengig av 
pasientens smittestatus 
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Basale smittevernrutiner 

• Håndhygiene 

• Hansker 

• Munnbind 

• Øyebeskyttelse / visir 

• Smittefrakk 

• Håndtering av stikkende / skjærende utstyr. 
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Basale smittevernrutiner 

• Rengjøring  / desinfeksjon og evt sterilisering 
av utstyr. 

• Renhold / desinfeksjon av inventar 

• Tekstiler og avfall 

• Evt. Enerom 
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Håndhygiene 

 

 

 
Eller  
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Hansker  
• Engangs beskyttelseshansker er er tillegg til 

    håndhygiene. 

• Ingen hansker er 100 % tette 

• Skal brukes i risikosituasjoner, dvs. ved fare for 
kontakt med biologisk materiale og ikke intakt 
hud. 

• En ren hånd er som regel renere enn 
engangshansker. 

• Arbeid fra rent til skittent. 



Huskeregel når du bruker hansker 

• Hendene skal være rene når du tar hansker fra 
hanskeboksen 

• Hendene skal være rene og tørre når du tar på deg 
hanskene 

• Bruk hansker slik at du hindrer videre 
smittespredning – vær bevisst 

• Skift hansker mellom arbeidsoppgaver 

• Ta av hansker straks risikosituasjonen opphører 

• Utfør håndhygiene 
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Hvilke hansker skal brukes 

• Lateks/ Nitril 
– Arbeidsoppgaver 

der det er mistenkt 

eller bekreftet smitte 

 

• Vinyl 
– Til vanlig rutinearbeid – 

korte arbeidsprosedyrer 
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Beskyttelse av nese og munn ved fare for søl/ 
sprut av blod og kroppsvæsker ved bla skylling av 
sår, aspirering, uttalt hoste hos en beboer., samt 
ved MRSA, norovirus….. 
 
Munnbindet skal dekke både nese og munn. 
 
Bruk et munnbind som passer deg, slik at det blir 
minst mulig lekkasje.  

Munnbind 



Hostehygiene  

• Ved hosting, nysing og økt sekresjon fra 
luftveiene- utvis forsiktighet for å hindre 
smitte..  
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Stellefrakk / plastforkle 



Stellefrakk / plastforkle 

• Beskyttelse av arbeidstøyet 

• Beskyttelse  seg i forhold til urent arbeid, slik 
at man er ren nok til de rene oppgavene 
(mathåndtering, medikamenter, 
blodprøvetaking  etc) 

• Plastforkle kan være hensiktsmessig, hindrer 
også gjennomfukting 
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Beskyttelsesutstyr 

• Påkledning 

• Avkledning 

• Avfallshåndtering 
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Skoovertrekk 
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Hjemmetjenesten  
 

Institusjon   



Håndtering av brukt utstyr 
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Renhold 
  

 

Kunnskap og kommunikasjon 

Beskyttelsesutstyr, hyppighet og metode 



 
 
    

Hva er smittetøy? 

Tøy som er rikelig tilsølt med spytt/ slim,      
sårsekret, blod, oppkast, avføring. 
 
Tøy fra beboere med resistente mikrober 
 
Tøy med kun små flekker kan håndteres som 
urent .. 

http://www.swm.no/sitefiles/site9/shop/skittentoysekk-sts_23_2012-04-24-13-15-55.jpg


  Håndtering av smittetøy 
                                 

•Sengetøy og andre tekstiler som er tilsølt må      
håndteres slik at det ikke forurenser flater, 
hud eller arbeidstøy. 

 

•Tekstiler i institusjoner skal vaskes på 
minimum  85°C  

 

•Hva med smittetøy som ikke tåler kokvask? 

   

 

 

   

30 



Gi pårørende beskjed  
Dersom tøyet ikke tåler kokvask, 
 vaskes det på høyest mulig temperatur. 
Neste maskin på kokvask. 



32 

Takk for meg 


