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Disposisjon 

• Epidemiologi 

– Risiko for smitte og infeksjon 

– Forekomst og konsekvenser av smittsom sykdom 

• Håndtering av problemmikrober 

– Influensavirus 

– Norovirus 

– Meticillinresistente S. aureus (MRSA) 

– Vankomycinresistente enterokokker (VRE) 

– ESBL-holdige gram negative stavbakterier 



Smittespredning og utvikling av infeksjoner skjer i et 

samspill mellom: 

Menneske 

Mikrobe Miljø 

Risiko for smitte og infeksjon 



Beboere/brukere: 

• Høy alder 

• Alvorlige underliggende sykdommer 

• Nedsatt evne til å ivareta egen helse 

• Vanskelig å diagnostisere infeksjoner 

Mikrober: 

• Økt tetthet av virulente 

 mikrober 

• Økt antibiotikapress = mer 

 resistens 

Miljøfaktorer: 

• Tett kontakt over tid 

• Underbemanning 

• Mangelfull kunnskap om 

 smittevern 

• Upraktiske rom 

Risiko for smitte og infeksjoner 



Sammendrag – risiko for infeksjon 

Sykdom og nedsatt allmenntilstand, høyt antibiotikapress 

og tett kontakt er noen faktorer som øker risikoen for: 

• infeksjoner generelt 

• infeksjoner og bærertilstand med resistente bakterier 
• Som MRSA, VRE, ESBL-holdige gram-neg. stavbakterier  

• utbrudd av smittsom sykdom 
• Som utbrudd med norovirus  

 eller influensa 



Forekomst av smittsom sykdom 

Resultater fra prevalensundersøkelser i sykehjem 

Statistikk fra prevalensundersøkelser. Nasjonalt folkehelseinstitutt, våren 2013 

Totalt 

Urinveisinfeksjoner 

Nedre luftveisinfeksjoner 

Hud-/sårinfeksjoner 

Postoperative 
sårinfeksjoner 



Forekomst av smittsom sykdom 
Prevalens av infeksjoner i helse-
institusjoner for eldre i uke 22 
2013, fordelt på fylke 



Forekomst av smittsom sykdom 

Insidensstudie i 6 sykehjem i ½ år, vinteren 2004/05  

• 5,2 infeksjoner/1000 beboerdøgn 

– Varierte fra 3,7 til 6,2 

– I sykehjem med 100 beboere = en ny infeksjon annen hver dag 

Type infeksjon Antall (%) Antall/1000bd 95% KI 

Urinveisinfeksjon 285 (38) 2.0 1.8 – 2.2 

Nedre luftveisinfeksjon 203 (27) 1.4 1.2 – 1.6 

Øyeinfeksjon 109 (15) 0.8 0.6 – 0.9 

Hud-/sårinfeksjon 73 (10) 0.5 0.4 – 0.6 

Mage-/tarminfeksjon 60 (8) 0.4 0.3 – 0.5 

Andre infeksjoner 17 (2) 0.1 0.0 – 0.2 

Eriksen HM, Koch AM, Elstrøm P et al. Healthcare-associated infection among residents of long-term care facilities: a cohort and nested case-control 
study. J Hosp Inf (2007) 65, 334-40 



Utbrudd av smittsom sykdom 

Antall utbrudd varslet til Vesuv, 2008 – 22.okt.2013 (n=1106) 

(n=164) 

(n=302) 



Utbrudd av smittsom sykdom 

Antall varslede utbrudd per år, fordelt på type helsetjeneste 



Utbrudd av smittsom sykdom 

Antall utbrudd i sykehjem per år, fordelt på smittestoff 

Bakterier: Alle forårsaket av MRSA (43) 

Virus:  Norovirus (334), Influensa (18), annet/ukjent (6) 



MRSA i Norge 



MRSA i Norge 
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VRE i Norge 



ESBLKARBA i Norge 
Antall tilfeller av ESBLKARBA, 2007 – 22. okt.2013 

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)/MSIS 



Sammendrag - infeksjonsforekomst 

• Mellom 6 og 7 % av alle sykehjemsbeboere har en 
infeksjon 

 

• I et sykehjem med 100 beboere oppstår det i 
gjennomsnitt en ny infeksjon hver annen dag 

 

• Hittil er få personer i Norge smittet med resistente 
bakterier, men forekomsten vil øke både i og utenfor 
helseinstitusjoner 



Konsekvenser av smittsom sykdom 

Insidensstudie i 6 sykehjem i ½ år, vinteren 2004/05  

• Konsekvenser i løpet av 30 dager 

– Beboere med infeksjon vs beboere uten infeksjon 

Utfall Infeksjon Ikke infeksjon Justert RR (95% KI) 

Redusert allmenntilstand 49/451 36/754 2.3 (1.6 – 3.4) 

Sykehusinnleggelse 68/523 11/777 7.1 (3.7 – 13.6) 

Død 87/542 19/785 5.5 (3.0 – 10.1) 

    - nedre luftveisinfeksjon 49/153 19/785 3.6 (2.3 – 5.7) 

    - urinveisinfeksjon 31/222 19/785 2.2 (1.4 – 3.4) 

Koch AM, Eriksen HM, Elstrøm P et al. Severe consequenses of healthcare-associated infections among residents of nursing homes: a cohort study. 
J Hosp Inf (2009) 71, 269-78 



Konsekvenser av antibiotikaresistens 

• Kun internasjonale studier 

– Stor variasjon i resultatene 

– Kan vanskelig overføres til norske forhold 

– Enighet om at antibiotikaresistens gir økt risiko for 

komplikasjoner og død, og økte kostnader 

Type infeksjon Risiko for 

død (OR) 

Økt sykehus- 

opphold (dager) 

Økte kostnader 

MRSA bakteriemi 1.9 2.2 US$ 6 916 (~42 000 NOK) 

MRSA postop. sårinfeksjon 3.4 2.6 US$ 13 901 (~84 500 NOK) 

VRE infeksjon 2.1 6.2 US$ 12 766 (~77 500 NOK) 

ESBL eller KPC-

produserende E.Coli eller 

Klebsiella infeksjon 

3.6 Økning x 1.6 Økning x 1.7 

Maragakis LL, Perencevich EN, Cosgrove SE. Clinical and economic burden of antimicrobial resistance. Expert Rev Anti Infect Ther. (2008) 6, 751-63 
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Sammendrag – konsekvenser 

• Risikoen for alvorlige konsekvenser er betydelig for 
eldre og svake som får en infeksjon 

• Selv infeksjoner som normalt er enkelt å behandle, gir for 
sykehjemsbeboere en klart økt risiko for 
sykehusinnleggelse og død 

 

• Infeksjoner med resistente bakterier gir økt risiko for 
komplikasjoner og død 

• Gjelder for alvorlige infeksjoner og skyldes forsinket eller 
manglende effekt av antibiotika 

• Foreløpig er forekomsten av resistente bakterier lav i 
Norge og dermed få personer med alvorlige infeksjoner 



Smittekjeden 



Smittekjeden 

Smittestoff: Influensavirus 

• Isolering 

• Antiviral behandling 

• Hostehygiene 

• Håndhygiene 

• Beskyttelsesutstyr 

• Vaksinering 



Influensastudie i sykehjem 

• Sykehjemsbeboere en høyrisikogruppe for 

luftveisinfeksjoner 

• Influensavaksinasjon anbefales både for beboere og 

helsepersonell  

• Anbefalt vaksinasjonsdekning for beboere i sykehjem 

/ langtidsinstitusjoner => 75% (2010 WHO ) (1,2) 

• Til tross for disse anbefalingene; dekning av 

influensavaksine blant beboere og helsepersonell i 

sykehjem i Norge er ukjent! 

 



Influensautbrudd 2011/12 



Sykehjem i studien 

• 354 av 910 sykehjem i Norge ble inkludert  

 

• Sykehjem fra 244/429 kommuner fra alle landets 

19 fylker i Norge 

 

• Aggregerte data fra: 

– 14.208 langtidsbeboere 

 

 

 



Median vaksinasjonsdekningen for beboerne på 

deltagende sykehjem/fylke  



Vaksinasjonsdekning hos helsepersonell 

• Aggregerte data fra: 

– 28237 helsepersonell i 354 sykehjem 

 

• 214/354 (60%) sykehjem raporterte: 

«Ingen helsepersonell vaksinert!» 

 



Vaksinasjonsdekningen for helsepersonell på 

deltagende sykehjem/fylke  



Smittekjeden 

Smittestoff: Norovirus 

• Nakent virus 

• Lav infeksjonsdose 

• 10 – 100 viruspartikler 

• Utskillelse av virus 

• Oftest 24 – 48 timer 

• 1 uke hos immunsupprimerte 



Smittekjeden 

Smittestoff: Norovirus 

• Isolering 

• Bekrefte diagnosen 

• Håndhygiene 

• Beskyttelsesutstyr 

• Renhold/desinfeksjon 

• Håndtering av tekstiler 



Hva kan vi gjøre? 

• Handle raskt når de første tilfellene oppdages 

– Isolere på eget rom/enhet/avdeling 

• Holde beboere og ansatte på avdelingen 

– Ta prøver av de første tilfellene 

– Begrense besøk og aktiviteter på avdelingen 

– Informasjon til ansatte, beboere og pårørende 



Hva kan vi gjøre? 

• Hyppig og god håndvask – ansatte og beboere/brukere 

• Hansker, frakk og munnbind  

• Vaske tekstiler på 85 grader 

• Desinfeksjon av utstyr og flater 

– Varme hvis mulig 

– PeraSafe eller Virkon når varmedesinfeksjon ikke er mulig 

• Personale med symptomer sendes hjem 

– til 48 timer etter opphør av symptomer 



Smittekjeden 

Smittestoff: MRSA, VRE, ESBL 

• Isolering / enerom? 

• Bærerskapsanering? 

• Håndhygiene 

• Beskyttelsesutstyr 

• Renhold/desinfeksjon 

• Håndtering av tekstiler 





Hovedtiltak i helseinstitusjoner 

Smittestoff og smittekilde: 

• Screening og smitteoppsporing 

 

• Isolering 

• Enerom, helst med eget bad 

 

Smittevei: 

• Basale smittevernrutiner 

• Ekstra rengjøring og desinfeksjon 

 



Alle som har:  

• fått påvist MRSA, men 

 senere ikke hatt 3 

 negative kontrolltester 

> 12 mnd. siden Siste 12 mnd. 

 

 

 

 

MRSA-prøve 

ved 

innleggelse 

eller 

pasientrettet 

arbeid i 

sykehus eller 

sykehjem 

 

 

 
 

Alle som har: 

• fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøvene 

 har vært negative), eller 

• bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller 

• hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke 

 beskyttelsesutstyr 

Alle som har vært utenfor Norden og der har: 

• vært innlagt i helseinstitusjon, eller 

• fått omfattende undersøkelse eller behandling i en 

 helsetjeneste, eller 

• arbeidet som helsearbeider, eller 

• oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir 

Alle som har sår-/hudinfeksjon, kronisk 

hudlidelse eller medisinsk utstyr gjennom hud 

eller slimhinne, og som har: 

• oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i 

 land utenfor Norden 

Kriterier for screening og forhåndsundersøkelse, MRSA 



Screening, VRE og ESBL 

VRE:  
Ved innleggelse i helseinstitusjon dersom pas. har vært: 

• innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden siste 12 mnd. 

• Innlagt i helseinstitusjon i Norge eller Norden med pågående 
VRE-utbrudd 

 

ESBL-holdige bakterier: 
I dag ingen rutinemessig screening, men nye anbefalinger kommer 
og vil trolig omfatte pasienter som har:  

• Vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden 

• Vært innlagt i helseinstitusjoner med pågående utbrudd 

• Bodd sammen med kjente bærere 

 



Smitteoppsporing 

MRSA, VRE og ESBL-holdige bakterier: 

 

• Alle inneliggende pasienter på samme avdeling 

• Ansatte testes kun for MRSA – ikke VRE eller ESBL 
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Plassering i sykehus 

MRSA: 

• Isolering i enerom/kohort med kontaktsmitteregime + 
munnbind 

 

VRE: 

• Isolering i enerom/kohort med kontaktsmitteregime 

 

ESBL: 

• Isolering dersom økt smitterisiko 
• Blir trolig endret til: 

• Kontaktsmitteisolering ved multiresistens/ESBLKARBA 

• Enerom med bad for andre med ESBL 

 

 

 



Anbefalinger for sykehjem 

MRSA: 

• Enerom og ikke langvarig isolering 

• Tiltak tilsvarende isoleringsregime inne på rommet 

• Basale smittevernrutiner utenfor rommet 

 

VRE: 

• Enerom med eget toalett 

• Basale smittevernrutiner med ekstra vekt på rengjøring 

 

ESBL: 

• Isolering dersom økt smitterisiko (Blir trolig endret 
tilsvarende råd som for VRE) 



Isolering eller ikke på sykehjem 

Non-inferiority kohort studie fra 2008 til 2012  

på sykehjem med MRSA-positive beboere 

 

Hittil: 

• 61 sykehjem 

• ~5000 beboerår 

• 178 MRSA-tilfeller 

• 66 sekundærtilfeller (samme spa-type i samme sykehjem) 

 

 



Non-inferiority historisk kohort studie 
 

• Data fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer 

Metode 

Sykehjem A 

Sykehjem B 

• Spørreundersøkelse om MRSA-tiltak ved sykehjemmene 

• Data fra SSB om ressurser til sykehjem i kommunene 



Resultater 

Ikke isolert vs. isolert 

MRSA 

totalt 

Sekundær-

tilfeller 

IR/1000 

beboerår 

Sykehjem som isolerte 
(2871 beboerår) 

126 53 18.5 

Sykehjem som ikke isolerte 
(2069 beboerår) 

52 13 6.3 

 

• Insidensrate ratio: 0,34 (95% KI: 0,17 – 0,63) 



Foreløpige resultater 
 

• Nytt MRSA-regime uten isolering vs. tidligere regime med isolering 

Hovedresultat 

1 
∆ 

1.25 

Lik effekt (ikke vesentlig dårligere) 

IRR 0.34 (0.17 – 0.64) 

Dårligere effekt 



Å følge gjeldende nasjonale anbefalinger for håndtering av MRSA på 

sykehjem vil være like effektivt i å forebygge smitte som når beboere 

med MRSA blir isolert. 

 

• Langvarig isolering bør unngås, først og fremst fordi det er 

helseskadelig og kan være et brudd på beboernes rettigheter, 

men også fordi det ikke reduserer smitterisikoen 

Konklusjon 



Anbefalte tiltak i kommunehelsetjenesten 

• Nøye etterlevelse av basale smitteverntiltak – i alle 

helsetjenester og overfor alle pasienter 

 

• I kommunale helseinstitusjoner: 

• Enerom med bad/toalett 

• Ekstra renhold på rommet og spesielt bad/toalett 

• Bevisst bruk av beskyttelsesutstyr ved arbeid inne på 

beboerens rom 

 

• Men ikke langvarig isolering 

 

 



Smitteverntiltak har bare effekt 

hvis de er gjennomførbare! 


