
Smittevern satt i system 
Infeksjonskontrollprogram 

 

per.akselsen@helse-bergen.no  

Smittevernkurs Sandefjord 05.11.13 

 

Per Espen Akselsen 

Seksjon for pasientsikkerhet/ 

Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene for 
Helse vest 

Haukeland Universitetssykehus 
 

mailto:per.akselsen@helse-bergen.no
mailto:per.akselsen@helse-bergen.no
mailto:per.akselsen@helse-bergen.no


P.E.Akselsen 2013 

Infeksjoner i sykehjem  

• Økende antall pasienter særlig 
mottakelige for infeksjoner 

– Behandlingsgrenser flyttes 

– Immunsvekkede pasienter 

– Tidlig utskrivelse fra sykehus 

 

• Multiresistente mikrober 

 

• Utbrudd 
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Insidensundersøkelse av infeksjoner i 6 

norske sykehjem (2007) 
 

  

 

 

• 6 sykehjem, overvåking 6 måneder 

• 791 senger, >140 000 beboerdøgn 

• 78%  >81 år 

• 5,2 infeksjoner per 1000 beboerdøgn (range 3,2 - 6,2) 

• Risikofaktorer for infeksjon: sengeliggende, urininkontinens, 
urinkateter, sår, kronisk hjertesykdom, opphold>28 døgn 

  

 

  

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eriksen HM, Koch, AM, Elstrøm P, Nilsen RM, Harthug S, Aavitsland P. Healthcare-

associated infection among residents of long-term care facilities: a cohort and nested 

case-control study. Journal of Hospital Infection (2007) 65, 334-340 
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Konsekvenser av infeksjoner –       dødsfall 

innen 30 dager 
 

Eksponering Kasus Kontroll Relativ 

risiko 

95 % konfidens 

intervall 

 Død % Død %   

Alle 87/542 16.1 19/785 2.4 6.6 4.1-10.7 

NLI 42/153 27.5 19/785 2.4 11.3 6.8-18.8 

UVI 31/222 14.0 19/785 2.4 5.8 3.3-9.9 

Hudinfeksjoner 7/60 11.7 19/785 2.4 4.9 2.1-10.5 

Konjunktivitter 5/92 5.4 19/785 2.4 2.2 0.9-5.6 

 

• Koch AM et al. Severe consequences of healthcare associated infections 
among residents of nursing homes: a cohort study  J Hosp Infect. 2009 
Mar;71(3):269-74.  
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• grunnleggende for en effektiv forebygging og 

kontroll av sykehusinfeksjoner.  

• samler alle tiltak som tar sikte på å redusere risikoen 

for smitteoverføring  

• både kjente og ukjente smittekilder  

• rettes mot alle pasienter uavhengig av diagnose eller 

mulig infeksjonstilstand  

Basale smittevernrutiner i 

helsetjenesten = standardtiltak 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239
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LOVER

Vedtas av 

Stortinget

FORSKRIFTER

Utarbeides av et 

departement og er alltid

tilknyttet en bestemt lov

RETNINGSLINJER

er overordnede og ofte ikke 

svært detaljerte. Retningslinjer kan 

være nasjonale, eller lokale, f.eks

gjeldende ved ett sykehus

RUTINER OG PROSEDYRER

Rutiner er fremgangsmåte som normalt følges. 

Prosedyre er beskrivelse av hvordan handlinger 

skal utføres

• Smittevernloven 
 

• Forskrift om 

smittevern i 

helsetjenesten 
 

• Retningslinjer 

 

• Prosedyrer 

Faglig forsvarlighet 
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Infeksjonskontrollprogram 

• Forebygge 

infeksjoner 

 

• Gjøre institusjonen i 

stand til å håndtere et 

utbrudd eller andre 

infeksjonsproblemer 

når de oppstår 

UTBRUDD - eksempler 

 

• Norovirus 

• Luftveisinfeksjoner – 

influensa 

• Multiresistente 

mikrober 

Smittevernforskriften 
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• Institusjonen er pålagt å ha et 

infeksjonskontrollprogram 

– Tilpasset virksomheten 

– Basert på risikovurdering 

– Angi faglig og organisatorisk ansvar 

–  Kommunen skal i samarbeid med 

kommunelegen sørge for at kommunale 

institusjoner som omfattes av forskriften, har 

tilgang på tilstrekkelig smittevernekspertise og 

andre faglige ressurser til å ivareta de kravene 

denne forskriften stiller 

Smittevernforskriften 
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Infeksjonsforebygging 
1. skriftlige retningslinjer for generelle 

smitteverntiltak 
– håndhygiene, hansker, arbeidstøy, alm. renhold, avfall, 

desinfeksjon og sterilisering, innkjøp etc) 

2. skriftlige retningslinjer vedrørende 
undersøkelse, behandling og pleie 
– urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, postoperative 

sårinfeksjoner etc. 

3. skriftige retningslinjer for  
– bruk av antibiotika 

– isolering 

– (kontroll med mikrobiologisk luftkvalitet) 

Infeksjonskontrollprogrammet 
Smittevernforskriften 
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§2-2 Infeksjonskontrollprogram 

a) Infeksjonsforebygging 
2. Skriftlige retningslinjer vedrørende undersøkelse, 

behandling og pleie, forebygging og kontroll:   
• urinveisinfeksjoner,   

• postoperative sårinfeksjoner,   

• nedre luftveisinfeksjoner,   

• intravaskulære infeksjoner og septikemier,   

• hudinfeksjoner og   

• alvorlige infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente 
bakterier 

Smittevernforskriften 
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§2-2 Infeksjonskontrollprogram 
b) Infeksjonsovervåking 

• System for overvåking av infeksjoner  

• Retningslinjer for oppklaring og begrensning av 
utbrudd  

• Skal raskt oppdage og identifisere infeksjoner for å 
iverksette tiltak  

• Skal gi ledelsen nødvendig oversikt over forekomsten 
av infeksjoner som følge av opphold i institusjonen.  

§2-5 Overvåking, melding og varsling 
– Overvåking og varsling i MSIS 

– Kan pålegge annen overvåking – henvisning til NOIS 

Smittevernforskriften 
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Infeksjonskontrollprogram 

• Hordalandsmodellen, 

infeksjonskontroll-program 

og hygieneperm for 

sykehjem (fra 2002) 

 

• IKP for omsorgsboliger og 

hjemmebaserte tjenester 

utarbeidet 2010 i 

samarbeid med 

Fylkeslegen i Hordaland 
 

www.fmho.no ->Helse ->Smittevern 

http://www.fmho.no/
http://www.fmho.no/
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Eksempel: Forebygging av nedre 

luftveisinfeksjoner 

• Håndhygiene 

• Protesestell 

• Munnstell 

• Hindre aspirasjon av mageinnhold 

• Vaksinasjon 

• Oksygenbehandling og utstyr 

• Forstøver 

• Suging og sugeutstyr 

• Trakeostomi 
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Personlig hygiene 

og arbeidsantrekk 
• Hår, piercing 

• Arbeidstøy 
• Hindrer smitte til arbeidstakere og 

til andre pasienter 

• Ikke spesifikke krav, men 
– Folkehelseinstituttet anbefaler at 

arbeidstakere i hjemmebaserte 
tjenester tilbys arbeidstøy fra 
arbeidsgiver som også sørger for vask 

• I praksis kan ikke privattøy vaskes 
ved de temperaturer som er anbefalt 
for arbeidstøy 

Kapittel 4 
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Utstyr - håndtering 

• Engangsutstyr 
• brukes kun en gang, kastes 

• Flergangsutstyr 
• desinfiseres og rengjøres 

• Lagring og oppbevaring 
• krav til oppbevaring av sterilt 

utstyr 

Kapittel 11 
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Hjemmesykepleie, ambulant 

pleietjeneste 

• Håndhygiene 

• Arbeidstøy  

• Bruk av bil   

– hindre forurensing 
av bilen 

– hindre overføring 
av smitte til/fra 
• pasienten / 

helsearbeideren 

 

• Før en forlater 
pasienten 

• av med hansker, 
stellefrakk 

• utfør håndhygiene 

• Før det tas inn i bilen 
emballeres 

• skittentøy, avfall 

• smitteavfall, 
stikkende/skjærende 

Kapittel 12 
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Forebygging av nedre 

luftveisinfeksjoner 
• Risikofaktorer 

• Generelle tiltak 
• håndhygiene  

• munnstell/protesestell  

• hindre aspirasjon av mageinnhold  

• vaksinasjon (pneumokokker, influensa) 

• Tiltak v/ spesielle situasjoner 
• oksygenbehandling og utstyr  

• suging og sugeutstyr  

• forstøverutstyr  

• tracheostomi 

Kapittel 13 
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Avansert medisinsk utstyr 

• PEG-sonde 

• Sentralvenøst 

kateter 

• Trakeostomi 

 
Retningslinjer hvis vanlig brukt i KHT 

Ellers: Forutsetter at spesialavdeling ved 

sykehus gir nødvendig informasjon/opplæring 
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Infeksjonskontrollprogrammet skal kjennes 

og følges 

 

– ”Ledelsen skal sørge for at berørt personell er kjent 

med programmets innhold og spesielt de deler av det 

som er aktuelt for den enkelte arbeidstaker” 

 

– Den enkelte ansatte har plikt til å kjenne til de deler 

av infeksjonskontrollprogrammet som er relevant for 

eget arbeide 

• Ansatte som ikke er utdannet eller har arbeidet i Norge 


