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• Implementering – endring til det bedre
• Multiresistente bakterier (MDRO)
• Styring av antibiotikabruk
• Kompetanse i sterilforsyning
• Smittevern – også for de minste
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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 
I NORSK FORUM FOR SYKEHUSHYGIENE 2014!  

Kjære alle medlemmer av Forum!  

Hvert år er årets konferanse spesiell, så også i år. Programmet inneholder aktuelle emner som 
fremtiden velter mot oss. Gled dere! 

Implementering – endring til det bedre: Jo-Inge Myhre vil fortelle oss noe om at kua 
ikke blir fetere av at vi veier den. Maurice Mittelmark tar oss med inn i salutogenese og 
patogenese. Multiresistente bakterier blir vi ikke kvitt med det første – og årets program 
er dryssende fullt av foredrag om disse, også om hvordan krav forandrer seg fra sykehus til 
kommune. Magnus Arpi kommer til oss med danskenes suksess i smittevern i deres Region 
Hovedstaden – både når det gjelder bred innsats og innen antibiotikabruk spesielt. Våre 
danske venner har mye å lære oss, folkens,  –  både om fag og om organisering! 

I år får vi storfint besøk fra Boston Childrens Hospital: Thomas Sandora viser oss Smittevern 
– også for de minste, gjennom to foredrag: unike aspekter knyttet til denne pasientgruppen 
og utbrudd som herjer slike enheter.
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Onsdagen har vi to parallelle sesjoner: den ene om Styring av antibiotikabruk, den andre om 
Kompetanse i sterilforsyning. Begge blir gode, så valgets kval er stikkordet.

Som i fjor arrangerer vi Min viktigste artikkel der tre velkjente ansikter vil gi oss sin ”top of  
the list”. I tillegg har vi konkurranse for beste utstiller: legg vekt på kreativitet, kompetanse og  
nytteverdi når du avgir stemme. Plakatvandring og smittevernvisitt har vi også fått plass til.

Dette året har styret arbeidet videre med Strategiarbeidet for foreningen vår. Innspillene deres  
fra fjorårets strategisesjon har vi knadd inn i seks delmål som sammen med visjon, oppdrag  
og mål utgjør Strategidokumentet 2014-2018. Kom til Generalforsamlingen (GF) – vi trenger 
støtten din for å forankre Strategidokumentet! Denne forankringen er en forutsetning for å kunne  
sette delmålene ut i livet! Alle i styret er lastet med forventninger til strategi-prosessen. 

Bruk dagene godt: skap nettverk, høvle ned terskler, nyt tiden! Og husk GF!

VELKOMMEN TIL ÅRETS FORUM!

 

Mette Walberg

styreleder av Norsk forum for sykehushygiene
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STYRET I NORSK FORUM FOR SYKEHUSHYGIENE

Mette Walberg
Styreleder
Overlege 
Smittevernavdelingen
Vestre Viken

Geir Stangeland
Styremedlem
Ass. fylkeslege
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Anita Wang Børseth
Styremedlem
Regional smittevernrådgiver 
Fagavdelingen
St. Olavs Hospital

Jeanette Schultz 
Johansen
Styremedlem
Farmasøyt, stipendiat  
Institutt for farmasi, Universitetet i 
Tromsø

Erna Edvinsen
Styremedlem
Fagutviklingssykepleier
Sterilforsyningssavdelingen, Akershus 
Universitetssykehus 

Per Espen Akselsen
Styremedlem
Overlege
Forsknings- og utviklingsavdelingen
Haukeland universitetssjukehus

Anne-Lise Grøholt
Sekretær
Sales & Marketing Manager
3M Food Safety Nordic Region
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UTSTILLERE  

Vi ønsker å takke alle våre trofaste og våre nye utstillere for deres bidrag til årets konferanse. 
Forumets industripartnere er viktige støttespillere som beriker arrangementet med sine 
mangfoldige stands og kunnskaper. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

3M Norge AS Abigo Medical AS Adcare AS

Antibac AS Avalon Medical AS B. Braun Medical AS

Brage Medical AS CareFusion Norway AS

ConvaTec, Norge AS

Deb Swarfega Norge AS Deconx International AS Diagen AS

DMedical AS Endomed AS Friske rom AS

Getinge Norge AS Harry Holms AB In-To AS

Jacomedic AS Johnson & Johnson ASP KEN Norge AS

KvinTo AS Maske Gruppen AS Mediplast AB

Mediq Norge AS Miele Professional Mölnlycke Health Care AS

Nor-Dax AS Olympus Norge AS OneMed AS

Partnermed AS Puls AS Thune Produkter AS

Vygon AS Ynolens AS

Ynolens 
Parfymefri Luktfjerner 

paks
Notat
Friske Rom AS
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TIRSDAG 14. OKTOBER  

kl. 10.30 Registrering og utstillingsbesøk
kl. 11.00 Velkommen 
 Mette Walberg, leder, NFSH

kl. 11.30 ”You cannot fatten a cow by weighing it” 
 Jo Inge Myhre, lege og kvalitetsveileder, freelance 

kl. 12.15 Tapaslunsj og utstillingsbesøk

 IMPLEMENTERING – ENDRING TIL DET 
BEDRE 
kl. 13.15 A health promotion strategy for hospital hygiene: 
 salutogenesis and pathogenesis 
 Maurice Mittelmark, professor, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen

kl. 14.00 Halvering af hospitalserhvervede infektioner 
 i Region Hovedstaden, Danmark  
 Magnus Arpi, overlæge, Herlev Hospital, Danmark

kl. 14.45 Utstillingsbesøk
 
kl. 15.30 Smittevernvisitt   
 Torni Myrbakk, overlege, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

kl. 16.00 Ebola – ferske erfaringer fra Vest-Afrika 
 Siri Boye, overlege, Sørlandet sykehus, Kristiansand
  
kl. 16.30 Utstillingsbesøk 

kl. 17.00 Plakatvandring 
 Per Espen Akselsen, NFSH

kl. 18.00 Slutt på fagprogrammet

kl. 19.30 Middag på hotellet

paks
Notat
(Må komme på samme linje som resten av overskriften)
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ONSDAG 15. OKTOBER  

kl. 08.30 Forumsforedrag 2014: Antibiotikapolitikk, smittevern og etikk
 Johan N. Bruun, overlege/professor, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

 MULTIRESISTENTE BAKTERIER (MDRO)
kl. 09.15 ESBL fra sykehus til kommune – lost in translation
 Bjørg T. Dysthe, overlege, Bærum kommune

kl. 09.35 VRE – det har «årna» seg i Fredrikstad, og hvordan gikk det til?
 Jon Birger Haug, overlege, Sykehuset Østfold, Fredrikstad

kl. 09.55 VRE – når ein ubeden gjest ikkje vil gå
 Dorthea Hagen Oma, overlege, Haukeland universitetssjukehus

kl. 10.15 Utstillingsbesøk 

kl. 11.00 VRE i Norge – skal vi fortsatt være en levende utopi? 
 Oliver Kacelnik, overlege, Folkehelseinstituttet

kl. 11.30 Hurtigtester for resistente bakterier 
 – et rimelig alternativ til basale smittevernrutiner? 
 Carola Grub, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
kl. 12.00 Paneldebatt. Moderator: Per Espen Akselsen

kl. 12.30 Generalforsamling for NFSH
kl. 12.30 Tapaslunsj og utstillingsbesøk

kl. 17.00 Pris for beste utstilling
kl. 17.10 Slutt på fagprogrammet
kl. 17.10 Møte for utstillere Geir Stangeland og Erna Edvinsen, NFSH

kl. 19.30 Aperitiff 
kl. 20.00 Festmiddag

SESJON 1    STYRING AV ANTIBIOTIKABRUK

Antibiotikabruk i norske sykehus 
– trender og snubletråder 
Jon Birger Haug, overlege, Sykehuset Østfold, 
Fredrikstad

Antibiotic stewardship 
– de første danske erfaringer
Magnus Arpi, overlæge, Herlev Hospital, Danmark

Utstillingsbesøk

Forbedring av antibiotikabruk – effektiv grafikk er 
nødvendig, men er det tilstrekkelig?
Else Johanne Rønning, overlege, Vestre Viken,  
Bærum sykehus

Glødende telefoner 
– en studie om forskrivning av antibiotika
Brita Skodvin, stipendiat, Nasjonal kompetanse tjeneste 
for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

SESJON 2   KOMPETANSE I STERILFORSYNING

ESBL-utbrudd via fleksibelt endoskop
Silje Bakken Jørgensen, overlege,  
Akershus universitetssykehus

Fleksible endoskop – rent nok?
Lena Nilsson, hygiensjuksköterska,  
Landstinget Kronoberg, Sverige

Utstillingsbesøk 

Europeisk utdanningsprogram – VEDAS
Kari Sletten Helgesen, avdelingssjef,  
Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus

Utdanning av sterilforsyningsledere 
– når katastrofen nærmer seg
Karin Sæther, avdelingssjef, Akershus 
universitetssykehus

kl. 14.30

kl. 15.00

kl. 15.30

kl. 16.00

kl. 16.30
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TORSDAG 16. OKTOBER   

 SMITTEVERN – OGSÅ FOR DE MINSTE
 
kl. 09.00 Outbreaks in the NICU 
 Thomas Sandora, Medical Director of Infection Prevention, 
 Boston Childrens Hospital, USA

kl. 09.45 ESBL – en dårlig start på livet? 
 Iren Høyland Löhr, LIS-lege, Stavanger universitetssjukehus

kl. 10.15 Pause, utsjekk
 
kl. 10.45 Smittevern på nyfødt intensiv  
 – hva med det pasientnære utstyret? 
 Monica Nervik, ass. avdelingssykepleier, 
 Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

kl. 11.15 Unique aspects of pediatric infection control 
 Thomas Sandora, Medical Director of Infection Prevention,   
 Boston Childrens Hospital, USA

 SMITTEVERNÅRET – DE VIKTIGSTE PUBLIKASJONENE

kl. 11.45 Min viktigste artikkel 
 Silje Bakken Jørgensen, Eline Storvig, Egil Lingaas

kl. 12.30 Siste nytt, utdeling av posterpris og avslutning 
 Mette Walberg, leder, NFSH

kl. 13.00 Lunsj
 
 Slutt

PR
O
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M
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Eliminerer  all berøring av hanskens mest 
kritiske over�ater - tommel, �ngre og hånd�ate

Eliminerer all berøring rundt åpningen av boksen 
og alle ubrukte hansker inne i boksen

Eliminerer direkte kontaminering fra ytre omgivelser 
fordi hanskene dispenseres fra undersiden av boksen

    Eliminerer uttak av uønskede hansker og reduserer 
   derfor svinn

    Dispensering av kun en og en hanske av gangen 
    med mansjett først, gjør SafeDon Hygiene System 
   usedvanlig enkelt og brukervennlig.

 

Hygiene System

Med SafeDon Hygiene System dispenseres 
det kun en og en hanske av gangen og med 
mansjetten først. De klare fordelene med 
denne nye og innovative forpakningen er:

•

•

•

•

Minimal risiko 
for kryss-smitte 
(Swann-Morton study 2009 & 2010)

•
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 TIRSDAG 14. OKTOBER 2014

”YOU CANNOT FATTEN A COW BY WEIGHING IT”

Jo Inge Myhre, lege, freelancer 

joimyhre@gmail.com  

All forbedring krever endring, men det er ikke all endring som fører til forbedring. Det er 
mange gode intensjoner i norsk helsevesen, men hvordan omsetter vi de gode intensjonene 
til handling? New Public Management er kanskje det kjæreste skjellsordet vi har i norsk 
helsevesen om dagen, det er penga som rår og det går på bekostning av både kvalitet 
og nattesøvn. Det rapporteres og måles, men hva er det vi måler, og hva kan vi bruke 
målingene til? 

Dette foredraget vil problematisere de ovennevnte tema og samtidig gi en introduksjon til 
forbedringskunnskap som mulig verktøy.

Sammendrag foredrag
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TIRSDAG 14. OKTOBER 2014

A HEALTH PROMOTION STRATEGY FOR HOSPITAL HYGIENE:  
SALUTOGENESIS AND PATHOGENESIS

Maurice Mittelmark, Professor, Department of Health Promotion and Development, University of Bergen, 

Norway

Maurice.Mittelmark@iuh.uib.no 

The usual approach to the prevention of disease follows from the pathogenic model: the 
prevention of risk factors through a combination of policy and education and medical 
intervention. Iatrogenic diseases, as all disease, are partly resistant to this approach. 
Therefore the pathogenic model should be supplemented by the salutogenic model to 
create a comprehensive health promotion strategy for disease prevention. Salutogenesis is 
the study of the origins of health (resources for health) which is not merely the flip side of 
the study of the origins of disease. Pathogenesis is concerned with risk factors for disease 
while salutogenesis is concerned with resources for health. In the hospital, the risk factor 
approach to the prevention of iatrogenic disease is of course of vital importance, but it is 
not sufficient. To actually PROMOTE HEALTH in the hospital, the available RESOURCES for 
health must be vigorously and fully activated. What are the critical resources and how can 
they be fully and effectively activated? That is the subject of this session.
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 TIRSDAG 14. OKTOBER 2014

TASK FORCE FOR REDUCING HOSPITAL ACUIRED INFECTIONS IN THE CAPITAL 
REGION OF DENMARK. INDICATORS AND QUALITY IMPROVEMENT

Magnus Arpi, overlæge, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital, Danmark

Rolf.Magnus.Arpi@regionh.dk

Introduction
In 2010 the Capital Region of Denmark decided to reduce hospital acquired infections by 
50%. Task Force for Reducing Hospital Acquired Infections was established in 2011. More 
than 50 professionals (doctors, infection control nurses, QA-experts, datamanagers and 
pharmacists) are involved in the project organization. 

Working groups within 8 specific areas: bacteremia, ventilator associated pneumonias 
(VAP), central venous catheter related infections, surgical site infections, MRSA, Clostridium 
difficile, urinary tract infections, antibiotic use and bacterial resistance.

Material and Methods
Data sources
Microbiological, pharmaceutical and clinical databases, critical information system, 
electronic patient medication module, National Public Register.

Initiatives
Regional level: working groups sharing knowledge, use of antibiotics, fast diagnostics 
(PCR), use of chlorine disinfectant, Glosair (hydrogenperoxide)
Hospital level: antibiotic stewardship, isolation cleaning team, E-learning on isolation, 
information on isolation for patients, data management

Preliminary main results
• VAP was reduced by 50% at 5/10 intensive care units
• 28% less C. difficile 027 in the Capital Region (77% reduction at Herlev Hospital)
• Measurable impact of an antibiotic stewardship program

Conclusion
The promising preliminary results has released continued economic support of the Task 
Force project. The main focus for the next years will be standardization of collection, 
analysis and reporting of data and implementation strategies.



 16 Fagkonferanse SMITTEVERN 2014

TIRSDAG 14. OKTOBER 2014

SMITTEVERNVISITT

Torni Myrbakk, smittevernoverlege, UNN HF 

torni.myrbakk@unn.no 

”UNN verst i Norge på infeksjoner” kunne vi lese i avisen i mars 2013. Dette var på 
bakgrunn av at NOIS-POSI-tallene for første gang ble offentliggjort på sykehusnivå. UNN 
HF hadde over tid ligget over landsgjennomsnittet ved de nasjonale registreringene av 
helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) som NOIS-prevalens og NOIS-POSI. Dette ønsket 
ledelsen ved helseforetaket nå å ta tak i. I juni 2013 ble det i Kvalitetsutvalget satt ned en 
gruppe som skulle definere tiltak for å redusere forekomst av HAI ved UNN. Et nytt tiltak 
som ble besluttet var gjennomføring av månedlige ”smittevernvisitter” på alle somatiske 
sengeposter. Smittevernvisittene ble igangsatt i oktober 2013 og ledelsen ved hver 
sengepost skulle være ansvarlig for gjennomføringen. Smittevernpersonell har ofte deltatt 
i visittene. Fokus for visittene er forhold som er essensielle innen smittevern, blant annet 
håndhygiene, arbeidstøy, rasjonell antibiotikabruk, pasientplassering, generell rengjøring og 
bruk og håndtering av blærekateter og sentralt venekateter, som også er innsatsområder 
i pasientsikkerhetsprogrammet. Det har vært god oppslutning rundt disse visittene som 
først ble igangsatt på alle somatiske sengeavdelinger. Akuttmottak, flere poliklinikker og 
anestesi- og operasjonsavdelingen ønsket liknende tiltak og fagmiljøene har sammen med 
smittevernpersonell utarbeidet smittevernvisitter tilpasset disse.  Smittevernvisittene har blitt 
mottatt positivt, og resultert i flere konkrete tiltak; fasiliteter for håndhygiene, opplæring 
i håndhygiene og kartlegging av garderobeforhold. Det har blitt tettere kommunikasjon 
mellom helsepersonell i klinisk arbeid og smittevernpersonell, og avdelingsleder har sett 
smittevernvisittene som et nyttig instrument for å ta mer ansvar for å forebygge HAI.
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Protein ProCare sjekk
Enkel rengjøringskontroll
Kun 3 minutter
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ONSDAG 15. OKTOBER 2014

ESBL FRA SYKEHUS TIL KOMMUNE – LOST IN TRANSLATION

Bjørg T. Dysthe, smittevernoverlege, Bærum kommune

bjorg.dysthe@baerum.kommune.no

Bakterier som produserer bredspektrede betalaktamaser (ESBL) ble først beskrevet for 30 år 
siden, men finnes i økende grad i sykehus verden over. I Norge i 2013 var 5% av E.coli og 
2,8% av Klebsiella spp i blodkulturer ESBL-positive. Vi har blant de laveste forekomstene i 
Europa - og verden. 

Dette er derved en problemstilling som er uvanlig i kommunehelsetjenesten. Det gjør det 
forståelig at helseforetakets angivelser av hvordan de behandler pasienten gjerne blir fulgt 
blindt selv om pasienten ved utskrivelse kun er bærer av ESBL. Vi har sett at personer har 
blitt isolert i uker og måneder og tilfellet bare oppdaget tilfeldig av smittevernlege eller 
sykepleier. Meldeplikt følger først ved ESBL-carba funn. Vi har utstrakt samarbeid med 
vårt lokale sykehus, men ESBL-tilfeller, som ikke allerede er innlagt på sykehjem, får vi ikke 
meldt. Vi har også månedlig oppfølging av hygienekontakter for alle sykehjem, bolig med 
service- og hjemmetjenesten. Likevel glipper forståelsen av hvilke tiltak som kan og skal 
iverksettes overfor brukerne og personalet.

Risikokommunikasjon til helsepersonell og befolkningen er utfordrende. FHI sier at «det 
anbefales ingen spesielle tiltak eller restriksjoner utenfor helseinstitusjoner… men ved 
innleggelse eller behandling… gjøre helseinstitusjonen oppmerksom på det».  Samtidig 
er media full av krigsoverskrifter om hvor farlig disse bakteriene er: «Den postantibiotiske 
æra er her» og hvor utbredte de er rundt oss; «en av tre norske kyllingfileter bærer 
ESBL». Dertil kommer at fare for smitte ved reise utenfor Nord-Europa muligens er 
underkommunisert (25-30% ved to ukers reise iflg svensk studie – og hele 70-90% for 
reisende til India, 30-45% i resten av Asia og Midtøsten). 

Nok en gang er det fokus på basale smitteverntiltak som må styrkes for å beskytte 
befolkningen og ikke troen på at vi kan beskytte oss ved å påvise og isolere potensielle 
smittebærere i kommunen. 
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 ONSDAG 15. OKTOBER 2014

VRE – DET HAR ”ÅRNA” SEG I FREDRIKSTAD, OG HVORDAN GIKK DET TIL?

Jon Birger Haug, smittevernoverlege, Senter for laboratoriemedisin, Seksjon for smittevern,  

Sykehuset Østfold

jobhau57@gmail.com  

Et utbrudd med vankomycinresistente enterokokker (vanA) ved Sykehuset Østfold (SØ) har 
berørt 91 pasienter – fem med infeksjonssykdom, resten som bærere. Det er rapportert få slike 
utbrudd i Norge, men ved Haukeland sykehus er VRE vanB endemisk etter utbrudd i 2010.

Kunnskapsgrunnlaget for effekten av spesifikke smitteverntiltak ved VRE-utbrudd er svakt, 
mens risikofaktorer for VRE-bærerskap og -infeksjon er bedre kartlagt. Begge aspekter blir 
omtalt kort.

Smittevern og sykehusledelse ved SØ satte raskt inn tiltak og en nøkkelfaktor for å 
bekjempe utbruddet var en nitid kartlegging, vedvarende ledelsesforankring og god 
kommunikasjon i alle ledd. Folkehelseinstituttet deltok dessuten aktivt i utbruddets mest 
intense fase med generelle råd og epidemiologisk ekspertise.

Basale smittevernrutiner ble innskjerpet og prosedyrer for prøvetaking, isolering og varsling 
utarbeidet for sykehuset og primærhelsetjenesten. Hele «pasientkjeden» fra sykehjem via 
SØ til samarbeidende sykehus ble ivaretatt (se egen poster om samhandling). Høyt forbruk 
av visse antibiotika er kjent å være en risikofaktor for VRE og det ble generelt oppfordret til 
reduksjon i antibiotikabruk, men ingen aktiv intervensjon ble gjennomført.

I alt 6 254 pasienter er i 2014 undersøkt med 9 704 fæces dyrkningsprøver; 67 pasienter 
ble funnet VRE (vanA) positive i 2012, 22 i 2013 og to i 2014. En «hurtigtest» (GeneXpert 
® PCR) for både vanA og vanB ble innført etter to måneder. Over ett år ble det utført  
2 340 analyser; 131 (1,32%) var positive for vanA hvilket gir en sensitivitet på 96,3%, en 
spesifisitet på 99,8% og en negativ prediktiv verdi på 99,95% sammenholdt med dyrkning. 
Ingen positive vanB kunne bekreftes ved dyrkning (spesifisitet 48,6%, NPV: 100%).

En utvidet og omfattende laboratoriediagnostikk medførte høye kostnader for sykehuset, 
men var til uvurderlig hjelp for å iverksette korrekte smitteverntiltak og avklare smittestatus 
før overflyttinger. 

To nye VRE-bærere ble identifisert sommeren 2014. Tross gjentatte prevalensscreeninger 
har det ikke vært ytterligere tilfeller det siste året. Utbruddet regnes derfor som over, men 
intervall-screening fortsetter til innflytting i nytt sykehus i november 2015. For bedre karakter-
isering av utbruddet er det planlagt genotyping av alle VRE-isolater i løpet av høsten 2014.

Takk til tidl. hygienesykepleiere Randi Bruaset og Ellen Bjerkenes samt kolleger Jetmund Ringstad og  

Antita Kanestrøm ved SØ, og gode medhjelpere fra FHI – Jørgen V. Bjørnholt, Thale C. Berg og Oliver Kacelnik. 
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GeneXpert tester:

VRE?

Prøvesvar på en time - ikke vent flere dager
Ta livsviktige beslutninger raskt
Beskytt pasienter og ansatte
Avgrens utbrudd og smitte

MRSA
ESBLCARBA

C. difficile
VRE
Norovirus
Tuberkulose
..og mange fler.

MRSA?

ESBL?
Norovirus?

Diagen AS
Kontakt oss på:
Tlf: +47 69 29 40 50  I Faks: +47 69 29 40 51
Epost: post@diagen.no  I Web: www.diagen.no
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 ONSDAG 15. OKTOBER 2014

VRE – NÅR EIN UBEDEN GJEST IKKJE VIL GÅ

Dorthea Hagen Oma, smittevernoverlege, Helse Bergen

dorthea.hagen.oma@helse-bergen.no   

Hausten 2010 vart det avdekka eit utbrot av ein spesiell type antibiotikaresistente bakteriar 
(vankomycinresistente enterokokker – VRE) ved Haukeland sjukehus. Frå juni 2010 til 
september 2014 er det påvist VRE (vanB) hos 450 pasientar ved både kirurgiske og 
medisinske avdelingar i sjukehuset. Dei fleste pasientane er asymptomatiske bærarar av 
bakterien. 

Det er brukt betydelige ressursar på oppklaring og handtering av utbrotet gjennom 
rettleiing og undervisning, smittesporing, overvaking og regelmessig pasientscreening, 
isolasjon av VRE-positive pasientar og optimalisering av mikrobiologisk diagnostikk. Dette 
er kostnadskrevjande for alle involverte avdelingar i sjukehuset. Utbrotet har avdekka 
behov for tettare og meir systematisk samarbeid på tvers av avdelingane både i og utanfor 
formaliserte utbrotsgrupper. Den ubedne gjesten er framleis innom sjukehuset, om enn 
stadig sjeldnare.
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VRE I NORGE – SKAL VI FORTSATT VÆRE EN LEVENDE UTOPI

Oliver, Kacelnik, overlege, Avdeling for infeksjonsovervåking, Folkehelseinstituttet

oliver.kacelnik@fhi.no  

Mens hele verden har vært preget av en høy og økende forekomst av multiresistente 
organismer i mange år, har Norge nasjonalt sett klart å beholde mer antibiotikasensitiv 
bakterieflora. Forekomsten av MRSA og ESBL er imidlertid økende, men hva med VRE? 
Er VRE annerledes enn MRSA og ESBL? Har vi en mulighet for å bevare en utopisk lav 
forekomst av VRE, og hva kan sykehus, kommuner og FHI gjøre for å opprettholde 
utopien?

Materiale/metode
Infeksjon med VRE har vært meldingspliktig til MSIS siden 1995 og fra 2005 ble bæreskap 
også inkludert. Alle utbrudd i helseinstitusjoner er varslingspliktige til Vesuv. Gjennom disse 
registrene har vi mulighet til å holde en viss epidemiologisk oversikt over VRE i Norge. 

Resultater
Frem til 2010 var det kun 0-10 sporadisk tilfeller registrert hvert år i landet. Dette endret 
seg med utbruddet ved Haukeland sykehus i 2010, som bidro til at den årlige forekomsten 
toppet seg i 2011 med over 300 tilfeller. Langt de fleste med VRE i Norge er en del av et 
kjent utbrudd i en helseinstitusjon med en bæreskap til infeksjon ratio av omtrent 10:1. 
Nesten alle er smittet i Norge og vi har ikke oppdaget en endring i forekomst av VRE-
infeksjoner diagnostisert av primærleger. I områder rundt sykehus med VRE-utbrudd har det 
vært en liten økning blant beboere i sykehjem. 

Diskusjon
I motsetning til MRSA og ESBL er nesten alle tilfeller av VRE smittet i Norge og knyttet 
til kjente utbrudd. Det betyr at det er mulig å argumentere for at et koordinert 
samarbeid mellom sykehusene, kommunene og FHI kan være avgjørende for å 
beholde en lav forekomst av VRE i Norge. For å få dette til, må vi har klare tiltak, gode 
kommunikasjonskanaler og forskning på effekt av tiltak.
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ANTIBIOTIKABRUK I NORSKE SYKEHUS – TRENDER OG SNUBLETRÅDER

Jon Birger Haug, smittevernoverlege, Senter for laboratoriemedisin, Seksjon for smittevern,  

Sykehuset Østfold 

jobhau57@gmail.com  

Bakgrunn
Bekjempelse av antibiotikaresistens i sykehus har to pilarer: et godt smittevern, og et 
tilpasset styringsprogram for rasjonell bruk av antibiotika. Smittevernpersonell bør ta del i 
tiltak for bedret antibiotikaforskrivning slik som overvåkning av antibiotikabruk. 
Her redegjøres for trender for antibiotikabruk i norske helseforetak (HF), med kommentarer 
til innhenting, analyse og tolkning av overvåkningsdata slik de kan fremskaffes med dagens 
datakilder.  

Epidemiologiske trender
I Norge har forekomsten av resistente mikrober inntil ganske nylig vært stabilt lav. Det er 
derfor vanskelig å forklare en tydelig forbruksøkning i 2002-07 i Helse Øst RHF av alle typer 
antibiotika (17%) og spesielt bredspektrede midler (48%). Tilsvarende endringer på HF-nivå 
for hele Norge i perioden 2006-11 var 17% og 21%. Merk: forbruk her målt i definerte 
døgndoser (DDD) per 100 liggedøgn. Oppdaterte forbrukstrender for 22 norske HF vil også 
bli vist.    

Metodiske «snubletråder»
Begrensninger ved bruk av salgsstatistikk må man «leve med» inntil elektronisk kurve blir 
en realitet. Et avvik i forhold til «sant» forbruk er påvist for bredspektrede midler (særlig 
perorale) hvis man registrerer i 4 ukers-intervaller eller kortere. 

For analyser av antibiotikaforbruk over tid må antall doser relateres både til antall 
sykehusdøgn og til antall pasientopphold, fordi opphold i sykehus er blitt flere og kortere. 
Målt i DDD per 100 liggedøgn tenderer økninger å bli for høye, mens de blir vurdert for 
lavt når man måler i DDD per 100 pasientopphold. 

Den av WHO definerte måleenheten DDD er ikke alltid tilpasset antibiotikadoser som 
faktisk gis i sykehus, og særlig er DDD for penicilliner satt for lavt. Ved å benytte justerte 
døgndoser etter norske terapianbefalinger for sykehus, fremkommer et mer differensiert 
forbruksmønster. Lavere doser for hyppig brukte penicilliner medfører bl.a. at andelen av 
bredspektrede antibiotika blir høyere.

Andre utfordringer i overvåkning vil bli kort belyst, slik som manglende standardisering 
av kodeverk, ulik «case-mix» i sykehus, og behovet for at kvalifisert lokalt personell tolker 
egne resultater før disse overlates til beslutningstakere (uansett nivå).
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ANTIBIOTIC STEWARDSHIP – THE FIRST DANISH EXPERIENCES

Magnus Arpi, overlæge, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital, Danmark

 Rolf.Magnus.Arpi@regionh.dk   

Introduction
Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark, was hit by emerging Clostridium 
difficile infections in 2009. For years, a steadily rising incidence of multi drug resistant 
microorganisms (MDR) has been observed which coincided with a rising consumption of 
cephalosporins and quinolones in the hospital. It was decided that an intensified infection 
control together with an antibiotic stewardship program (ASP) to reduce the consumption 
of cephalosporins and quinolones should be the cornerstones in the effort against C. 
difficile infections and MDR.

Materials and Methods
Pilot period: Evaluation of antibiotic consumption and resistance development in all 
hospital departments. Antibiotic audits with feed-back in selected departments with a 
high antibiotic consumption. A new restrictive antibiotic guideline was implemented in the 
Department of Medicine and the emergency room. Cephalosporins and quinolones were 
removed from the local formularies. This resulted in a marked decline of cephalosporin and 
quinolone consumption and it was decided to expand the effort to all hospital departments 
except Department of Hematology and ICU.

Hospital intervention: Establishment of an antibiotic team consisting of clinical 
microbiologists, infectoius disease consultant, pharmacists and hospital manager. Multi 
media information about the new antibiotic policy (teaching, intranet, staff meeting). The 
intervention was managed by the antibiotic team in cooperation with antibiotic contact 
persons in all departments. A pocket edition of the new guideline was available, and 
monthly reports about antibiotic consumption in each department were presented on the 
intranet.

Results
• General commitment of the new antibiotic policy
• Significant reduction of cephalosporin and quinolone consumption
• Significant reduction of C. difficile infections
• No further increase in resistance rates
• The clinical outcome of bacteremia (30 d. mortality) was not affected

Conclusion
Implementation of ASP has measurable effects on antibiotic consumption, incidence of C. 
difficile and resistance development.
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FORBEDRING AV ANTIBIOTIKABRUK – EFFEKTIV GRAFIKK ER NØDVENDIG,  
MEN ER DET TILSTREKKELIG? 

Else Johanne Rønning, seksjonsoverlege på infeksjon, med. avd, Vestre Viken, Bærum sykehus 

else.johanne.ronning@vestreviken.no  

Introduksjon
Sammenhengen mellom antibiotikabruk og resistensutvikling er velkjent. Det er derfor 
svært viktig å forbedre etterlevelsen av retningslinjer for antibiotikabruk. I Vestre Viken har 
vi arbeidet med dette siden 2005. Rasjonell antibiotikabruk er også etablert som ett av 
målene i smittevern i Vestre Viken(VV). Relevante data rapporteres til toppledelsen årlig og 
hyppigere til lavere ledelsesnivåer. 

Materiale/metode
Data fra Sykehusapotekene benyttes som basis for forbruksstatistikk. Dataene plottes 
grafisk for å vise Hvor mye antibiotika brukes? (DDD/liggedøgn og DDD/utskrivelse) og Hva 
brukes? (DDD alene i relative enheter = profil).  Dataene plottes på post- og avdelingsnivå 
og aggregeres til sykehus- og foretaksnivå. Grafikken som viser mengde og profil, er 
velegnet styringsverktøy for ledelsen innen antibiotikabruk. Dette fordi mangel på tall 
umuliggjør styring. 

Resultater
Våre resultater viser at andel ”gammeldagse midler” (penicilliner, aminoglycosider) til 
fordel for ”uønskede midler” (kefalosporiner, karbapenemer, kinoloner) kan benyttes som 
indikator på rasjonell antibiotikabruk. 

På tross av effektiv kommunikasjon gjennom flere år av solid grafikk til relevante 
ledelsesnivåer i VV, erfarer vi manglende etterlevelse i noen avdelinger. Dette betyr at 
noen avdelinger beholder relativt høyt forbruk av ”uønskede midler”, særlig i tilfeller der 
etterlevelse medfører risiko for alvorlige bivirkninger for pasientene (aminoglykosider). 

Diskusjon
Vi har erfart at systematisk ledelsesforankret forbedringsarbeid gir resultater. Vi har erfart 
at kommunikasjon av data er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å bedre etterlevelse av 
retningslinjer. Derfor stiller vi nå spørsmålene: 

1. Er bruk av forbruksdata tilstrekkelig? 
2. Er det nødvendig med mer klinisk støtte til ulike avdelinger i organisasjonen?
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GLØDENDE TELEFONER – EN STUDIE OM FORSKRIVNING AV ANTIBIOTIKA

Brita Skodvin, stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 

brita.skodvin@helse-bergen.no   

I Norge har vi så langt vært heldig stilt med tanke på antibiotikaresistens. Vi ser imidlertid 
at andelen resistente mikrober er jevnt økende, og vi har hatt flere utbrudd av resistente 
stammer på sykehusene våre. Resistensutviklingen er nært korrelert med forbruket av 
antibiotika, og det er naturlig å sette i verk tiltak for å optimalisere forskrivningen av 
antibiotika. Internasjonalt har man i flere tiår gjort dette systematisk gjennom antibiotika 
styringsprogram (antimicrobial stewardship). I Norge har dette ikke vært satt i system, 
men tiden er nå moden for å utvikle slike program ved alle norske sykehus. For å kunne 
skreddersy styringsprogrammene til norske forhold er vi avhengige av å vite hvilke faktorer 
som påvirker norske legers forskrivning av antibiotika. Vi har derfor gjennomført en 
kvalitativ studie med intervju av 15 sykehusleger fra hele landet og fra mange spesialiteter 
om forskrivning av antibiotika.
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ESBL-UTBRUDD VIA FLEKSIBELT ENDOSKOP

Silje Bakken Jørgensen, smittevernoverlege, Akershus universitetssykehus HF, Avdeling for mikrobiologi 

og smittevern 

silje.bakken.jorgensen@ahus.no   

I september 2014 ble det avdekket et utbrudd ved Akershus universitetssykehus, der fem 
intensivpasienter ble smittet av ESBL-produserende Klebsiella pneumoniae via et fleksibelt 
intubasjonsskop. Årsaken til utbruddet var mangelfull manuell rengjøring av endoskopets 
kanal. Dette tillot biofilmdannelse som hindret den påfølgende dekontamineringsprosessen 
i maskin. Til rengjøringen ble det brukt samme flergangsbørste til flere endoskop, selv 
om endoskopene hadde ulik kanalstørrelse og dermed krevde børste med ulik diameter. 
Etter overgang til engangsbørster med tilpasset diameter er det ikke funnet mikrober 
etter dekontaminering. Opplæringsprosedyrene for alle enheter som håndterer endoskop 
ble oppdatert etter hendelsen, likeså prosedyren for anskaffelse av nytt utstyr. Etter alt 
å dømme fikk ingen av pasientene sin tilstand forverret som følge av smitten. Nøye 
overvåking av problembakterier i sykehuset i sanntid var en forutsetning for at utbruddet 
kunne oppdages.
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FLEKSIBLE ENDOSKOP – RENT NOK?

Lena Nilsson, hygiensjuksköterska, Landstinget Kronoberg, Sverige 

lena.nilsson@ltkronoberg.se   

Patientsäkerhet – vad erbjuder vi patienterna?
Hur ren är vår endoskopiska utrustning?  
Hur kan vi validera diskdesinfektorer med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop?
Hur kan vi kontrollera rengörings- och desinfektionsprocessen?
Hur kan vi få tyngd i rekommendationer/guidelines? 
Hur nå compliance?

Frågorna är många och innebär utmaningar och möjligheter för en patientsäker vård.

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) har tillsammans med Svensk Förening för Endoskopi 
och Gastroenterologi Personal (SEGP) utarbetat rekommendationer för rengöring och 
desinfektion av flexibel endoskopisk utrustning. 
Dessa finns på www.vardhandboken.se (fritt tillgängliga).

Swedish Standards Institute (SIS) har i Teknisk rapport SIS-TR 46:2014 riktlinjer för  
validering och rutinkontroll av diskdesinfektorer samt kontroll av processade endoskop,  
www.sis.se (fritt för landsting och region, övriga mot kostnad).
Dessa är utarbetade av en arbetsgrupp inom SIS tillsammans med adjungerad  
vårdhygienisk expertis.

Rekommendationer och riktlinjer från SFVH/SEGP och SIS presenteras.
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EUROPEISK UTDANNINGSPROGRAM – VEDAS

Kari Sletten Helgesen, avdelingssjef, Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus 

Kari.Sletten.Helgesen@helse-mr.no  

Mangelen på formell utdanning innen sterilforsyning har ført til mange lokale løsninger.  
Dette har vært situasjonen over hele Europa. En nordisk gruppe så behov for en fagplan 
og gruppen søkte først midler fra Nordisk ministerråd (Norplus). Søknaden ble avslått da 
den ikke var innenfor deres kjerneområde. Men det ble anbefalt å søke midler fra EU sitt 
Leonardo da Vinci-program og i august 2011 fikk vi tildelt midler.

Gruppen består av representanter fra: Estland, Island, Finland, Latvia, Sverige og Norge.  
Alle representantene har lang erfaring fra sterilforsyning. Hovedmøtene ble holdt i de 
respektive land etter EU sitt regelverk. Det er utarbeidet en plan i 5 moduler som skal 
dekke alle sider av sterilforsyning. Det er også utarbeidet kriterier for de som skal  
undervise, for studiepoeng, eksamen og validering. 

Basert på VEDAS fagplan er det etablert en pilot for utdanningsprogram i Latvia.  Island  
har utarbeidet en studieplan som tilfredsstiller kravene til utdanningsdepartementet. 
Planen ble presentert i Brussel 21. november og prosjektet ble godkjent i mai 2014.  
Vi mener at planen er et bidrag til økt pasientsikkerhet, spesielt med tanke på bruken  
av mer avansert og komplisert sterilt utstyr i helsetjenesten.
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ESBL – EN DÅRLIG START PÅ LIVET?

Iren Høyland Löhr, LIS-lege, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus 

iren.hoyland.lohr@sus.no   

Vinteren 2008-09 ble nyfødt-intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus rammet 
av et utbrudd forårsaket av multiresistent ESBL-produserende Klebsiella pneumoniae (ESBL-
Kp). 58 barn ble funnet kolonisert, men kun ett barn fikk alvorlig infeksjon forårsaket av 
ESBL-Kp, og ble friskt etter målrettet behandling med meropenem. Våren 2009 initierte 
vi en oppfølgingsstudie av barna som ble kolonisert under utbruddet, og deres familier. 
Dette for å finne ut mer om hvor lenge nyfødte blir bærere av multiresistente tarmbakterier 
i tarmen, og i hvilken grad de smitter foreldre og søsken. 51 barn fra 47 familier og 60 
familiemedlemmer fra 28 familier ble fulgt opp til tre år. Det første året ble det tatt rektal/
fekal prøve til ESBL-screening en gang i måneden, deretter hver tredje måned. Bærertiden 
av ESBL-Kp varierte fra et par måneder og opp til to år. Median bærertid var 12,5 måneder. 
Risikofaktorer for langvarig bærerskap var behandling med antibiotika (ampicillin og 
gentamicin iv.) i nyfødtfasen, og fødsel ved keisersnitt. Spredning av ESBL-Kp til andre 
familiemedlemmer ble påvist i 33% av familiene. 

Konklusjon
Barn som blir kolonisert i nyfødtfasen kan bli langvarige bærere av ESBL-Kp, og utgjør en 
betydelig risiko for spredning til sin nære familie.
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SMITTEVERN FOR DE MINSTE – HVA MED DET PASIENTNÆRE UTSTYRET?

Monica Nervik, ass.avdelingssykepleier, Nyfødt intensiv, UNN 

monica.nervik@unn.no   

Nyfødt intensiv ved Universitetssykehuset Nord-Norge har 15 pasientplasser. Det er ca 350-
400 innleggelser i året. Alle innleggelser er øyeblikkelig hjelp. Pasientgruppen består av 
fortidligfødte fra svangerskapsuke 23 til nyfødte opp til 2 måneder. Det er en sammensatt 
gruppe med ulike utfordringer. Avdelingen har en stabil stab av spesialsykepleiere, 
sykepleiere og barnepleiere. Mange med lang fartstid fra avdelingen. 

Avdelingen åpnet i september 1991. Det har siden da vært flere ombygginger for å legge 
til rette for utviklingen som har vært innenfor fagfeltet. Det pågår ombygging nå også, 
som skal gi et til familierom. Det er to kuvøsestuer, der flere pasienter bor. Noe som gir 
utfordringer i forhold til hygiene og taushetsplikt. Pasientplassene blir tette når avdelingen 
er full. Med så tett pasientplassering er smittevern en utfordring og det er alltid i fokus. Det 
tas alltid hensyn til smitterisiko når pasienter plasseres.

For å unngå smitte mellom pasienter har vi som rutine at kuvøsene demonteres og vaskes 
nøye hver uke og mellom hver pasient. I tillegg blir de vasket innvendig og utvendig av 
sykepleieren som passer barnet hver dag. Da skiftes alt av tøy samtidig. Dette gjøres gjerne 
samtidig som at barnet ligger ute hos mor eller far. Senger vaskes etter samme rutine.

Avdelingen har stort fokus på smitte og smitteforebygging. Vårt personale er blant de beste 
på å etterleve uniformsregelment, og ringer på fingrene forekommer ikke. 
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SYKEHUSINFEKSJONER FØRER TIL ØKT LIGGETID OG DØD 
– RESULTATER FRA HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS, 2004-2011

Anne Mette Koch1,2, Roy Miodini Nilsen1, Rebecca Jane Cox1,2, Stig Harthug1,2,  
1 FoU-avd, Haukeland universitetssykehus, 2 Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

anne.mette.koch@helse-bergen.no 

Bakgrunn og metode
Flere studier viser at helsetjenesteervervede infeksjoner kan føre til økt dødelighet og 
forlenget sykehusopphold. Det er imidlertid stor variasjon i funnene og en svakhet i mange 
av studiene er manglende justering for underliggende sykdom. 
I denne studien har vi fulgt opp 19 468 pasienter innlagt ved Haukeland universitetssykehus 
i tidsrommet 2004-2011. Hensikten var å undersøke dødelighet etter sykehusinfeksjoner og 
evaluere mulig sammenheng mellom sykehusinfeksjoner og liggetid på sykehuset.

Data er innsamlet ved de 4 årlige prevalensundersøkelsene av sykehusinfeksjoner 
ved sykehuset, og datainnsamling har fulgt nasjonal mal for prevalensundersøkelser. 
Fødselsdato, dato for innleggelse samt ICD-10-koder er hentet fra sykehusets 
pasientadministrative system. Informasjon om mortalitet er hentet fra folkeregisteret 30 og 
365 dager etter inklusjonstidspunktet.

Alle typer infeksjoner er registrert, inkludert urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, 
kirurgiske sårinfeksjoner og septikemi. Data er analysert med Kaplan-Meiers 
overlevelseskurver og multiple cox regressions analyser. For å korrigere for mulig skjevhet 
forårsaket av lange liggetider («length bias»), vektet vi analysene ved å gi mer vekt til 
individer med kortere liggetid på sykehuset. 

Resultat
Gjennomsnittlig liggetid (vektet) for pasienter uten infeksjon var 6,6 dager sammenlignet 
med 16,3 dager hos pasienter med sykehusinfeksjon. Lengst liggetid hadde pasienter med 
septikemi (gjennomsnitt 23,7 dager) og postoperative sårinfeksjoner (gjennomsnitt 17,5 
dager). Gjennomsnittlig liggetid for pasienter med mer enn én infeksjon var 25,6 dager.

Pasienter med sykehusinfeksjoner hadde er en justert hasard ratio på 1.6 (95% CI 1,3, 1,9) 
og 1,4 (95% CI 1,3, 1,6) for død 30 og 365 dager etter inklusjonstidspunktet i forhold 
til pasienter uten infeksjon. For pasienter med nedre luftveisinfeksjoner og septikemi 
fant vi økt dødelighet, mens dette ikke var tilfelle for pasienter med urinveisinfeksjon og 
postoperative sårinfeksjoner. 

Konklusjon 
Pasienter med alle typer infeksjoner hadde forlenget liggetid på sykehus. Nedre 
luftveisinfeksjoner og septikemi var betydelig assosiert med økt dødelighet. Resultatene fra 
studien underbygger betydningen av målrettede infeksjonsforebyggende tiltak.

1  Barbut F, Menuet D, Verachten M, Girou E. Comparison of the effi cacy of a hydrogen peroxide dry-mist disinfection system and sodium hypochlorite solution for eradication of Clostridium diffi cile spores. 
Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30(6):507-14.

2  Marty et al. Dry fog disinfection: an assessment of microbiological effi cacy and practical advantages. Revue Hygienes volume XV- no 4, 2007;15:317-20.
3 Bartels D, Kristoffersen K, Slotsbjerg T et al. Environmental meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) disinfection using dry-mist-generated hydrogen peroxide. J Hosp Infect 2008;70:35-41.
4 C. Roques, European Infectious Disease Volume 4 Issue: 63 – 65.
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ANTIMIKROBIELL EFFEKT OG SIKKERHET AV PHMB 
(POLYHEKSAMETYLENBIGUANID/POLIHEKSANID) – EN LITTERATUROPPSUMMERING

Hilde Fjeld, (farmasøyt) og Egil Lingaas (avdelingssjef og spesialist i mikrobiologi),  

Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus HF. Kontaktforfatter: Hilde Fjeld

hilde.fjeld@ous-hf.no 

Introduksjon 
Polyheksametylenbiguanid/poliheksanid (PHMB) selges som et antiseptikum og 
desinfeksjonsmiddel, men PHMB sin rolle i helsevesenet er uavklart. PHMB vurderes nå av 
EU for godkjenning som biocid. Det er mange aktører som forsøker å selge ulike produkter 
med PHMB til helsetjenesten. Vi oppsummerer her antimikrobiell effekt av PHMB in vitro, 
og effekt og sikkerhet ved bruk på hud og i sår. 
 
Metode
Litteratursøk. Det ble søkt i PubMed, hovedsakelig etter oversiktsartikler og originalartikler, 
fra de siste fem år. Tilgjengelige artikler per juni 2014 ble identifisert og evaluert. 
 
Resultater
27 artikler ble inkludert. In vitro studier har vist antimikrobiell effekt av PHMB mot blant 
annet Staphylococcus aureus. Vi har ikke funnet at det er vist resistensutvikling hos 
bakterier ved bruk av PHMB. Klinisk effekt og sikkerhet av PHMB er hovedsakelig testet i 
små, ofte industrisponsede studier med meget varierende metoder. Vi fant ikke publiserte 
arbeider som testet PHMB ved MRSA-sanering eller bruk av PHMB til nyfødte. Vi fant heller 
ikke resultater som tyder på at PHMB har effekt mot nakne virus eller sporedannende 
bakterier.
 
Diskusjon
Klinisk effekt og sikkerhet av PHMB er usikker og lite dokumentert. Det mangler data for 
PHMB i nisjer hvor flere antiseptika og desinfeksjonsmidler er ønsket. Bedre designede, 
større, uavhengige kliniske studier som også undersøker sikkerhet og bivirkninger grundig, 
er nødvendig for å kunne gi anbefalinger om bruk av PHMB i helsetjenesten. 
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SYKEPLEIERES KUNNSKAP, ADFERD OG FØLELSESMESSIGE RESPONS  
VED SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED MULTIRESISTENTE BAKTERIER

Lene Lunde, fagutviklingssykepleier, Infeksjonsposten, Vestre Viken, Bærum Sykehus

lene.nilsen@vestreviken.no/ lennils@gmail.com 

Introduksjon
Sykehusinfeksjoner er et alvorlig problem og stor trussel mot pasientsikkerheten. Slike 
infeksjoner kan forebygges gjennom systematisk gjennomføring av basale smitteverntiltak. 
Studier viser at sykepleiere ikke nødvendigvis har tilstrekkelig kunnskap om multiresistente 
bakterier og smittevern. 

Hensikt
Undersøke sykepleiere som arbeider på infeksjonsposter og sykepleiere som arbeider 
på andre medisinske sengeposter sin egenrapporterte kunnskap og adferd i møte med 
pasienter med multiresistente bakterier, og følelsesmessig respons til å yte sykepleie til 
denne pasientgruppen. 

Metode
Beskrivende tverrsnittstudie basert på spørreskjemaet The Multidrug-Resistant Bacteria 
Attitude Questionnaire (MDRB AQ). 237 spørreskjema ble distribuert ved 7 medisinske 
poster ved 2 norske sykehus, og 107 returnerte spørreskjema ble inkludert i analysene 
(svarprosent 45,1). Svar fra sykepleiere som arbeider på infeksjonsposter (N=31) sammen-
lignes med svar fra sykepleiere som arbeider på andre medisinske poster (N=76). 

Resultat
Sykepleiere som arbeider på infeksjonsposter skåret signifikant høyere på 
kunnskapsspørsmål om multiresistente bakterier og rapporterte signifikant høyere 
følelsesmessig respons enn sykepleiere fra andre sengeposter. Alle sykepleierne skåret høyt 
på egenrapportert adferd, dvs. de visste alle hvilket smittevernutstyr som skulle benyttes. 

Konklusjon
Sykehusinfeksjoner, spesielt med multiresistente bakterier som MRSA og ESBL kan fore-
bygges gjennom systematisk smittevern. I denne undersøkelsen visste de fleste sykepleierne 
hvilket smittevernutstyr som skulle benyttes, men ikke alle kunne redegjøre for kunnskap 
som begrunner og gir rasjonale for handlingen. Det var også signifikante forskjeller i 
svar ene på spørsmålene om kunnskap og egenrapportert trygghet der de som arbeidet 
på ”infeksjon” skåret høyest. Det kan tyde på at faglige diskusjoner på arbeidsstedet, 
enhetens kultur og tilgang til kollektiv erfaring er viktig. Spørreskjemaet som er benyttet 
i studien kan derfor vurderes som ledelsesverktøy for å avdekke kunnskapshull om multi-
resistente bakterier hos sykepleiere og legge til rette for spesifikk undervising og opplæring. 
Sykepleiere med tilstrekkelig kunnskap er med på å redusere risiko for sykehusinfeksjoner 
og spredning av multiresistente bakterier. Slik sykepleie styrker pasientsikkerheten.



 36 Fagkonferanse SMITTEVERN 2014

POSTER NR 4

PREVALENS, TRENDER OG RISIKOFAKTORER FOR SYKEHUSINFEKSJONER  
VED HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS, 1994-2010

Anne Mette Koch1, Roy Miodini Nilsen1, Anne Dalheim1, Rebecca Cox1,3, Stig Harthug1,2, 
1 Forsknings- og utviklingsavd, Haukeland Universitetssykehus
2 Kirurgisk institutt 2, Universitetet i Bergen 
3 K.G Jebsen senter for influensavaksiner, Universitetet i Bergen 

anne.mette.koch@helse-bergen.no

Introduksjon
Mange studier har vist at et systematisk infeksjonskontrollprogram er et viktig redskap for 
å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus. Overvåking av infeksjoner i form av 
prevalens- eller insidensundersøkelser er en vesentlig del av et slikt program og Haukeland 
Universitetssykehus har gjennomført prevalensundersøkelser fire ganger årlig siden 1994.
Hensikten med studien var å undersøke forekomst, trender og risikofaktorer for ulike 
infeksjonstyper over en 17-års periode.

Materiale/metode
Data ble samlet inn ved de 4 årlige prevalensundersøkelser ved sykehuset fra 1994 til 2010. 
Datainnsamling har fulgt nasjonal mal for prevalensundersøkelser og metode har med 
unntak av overgang fra papir til web-basert registrering vært den samme gjennom hele 
studieperioden. 

Resultat
Informasjon om infeksjonsstatus fra 61 399 inneliggende pasienter ble inkludert i studien. 
Prevalens av sykehusinfeksjoner var 7,6% og de fire vanligste infeksjonstyper hadde en 
forekomst på 6,7%. Det var en statistisk signifikant, men ikke kontinuerlig, reduksjon av 
sykehusinfeksjoner fra 8,3% i 1994 til 7,1% i 2010 (relativ reduksjon 14,4%). Nedgangen 
var i hovedsak relatert til reduksjon i forekomst av urinveisinfeksjoner (p<0.001) mens 
forekomst av nedre luftveisinfeksjoner og septikemier forble uendret. For postoperative 
sårinfeksjoner fant vi en grensesignifikant økning (p =0,05). Alder, gjennomgått operasjon 
og urinkateter, både permanent og intermitterende var alle sterke prediktorer for infeksjon.

Konklusjon
Ved ett av Norges største sykehus fant vi en liten, men signifikant, reduksjon i forekomsten 
av helsetjenesteassosierte infeksjoner fra 1994-2010. Reduksjonen var i størst grad relatert 
til UVI og andre mindre alvorlige infeksjoner, mens vi ikke kunne påvise endring i forekomst 
av nedre luftveisinfeksjoner, postoperative sårinfeksjoner eller septikemier.
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INTENSIVT SMITTEVERN OG SAMHANDLING  
– SENTRALE ELEMENTER I HÅNDTERING AV VRE-UTBRUDD

Gro Bøhler 1, hygienesykepleier; Lena Johansen 1, hygienesykepleier; Lars Varheim 1, hygienesykepleier; 

Jon Birger Haug 1, smittevernoverlege; Astrid Lervik Larsen 2, overlege, 

Sykehuset Østfold, Senter for laboratoriemedisin, Seksjon for 1 smittevern og 2 bakteriologi.

Gro.Bohler@so-hf.no 

Bakgrunn
Sykehuset Østfold hadde et utbrudd med vankomycinresistente enterokokker  
(VRE vanA) som varte i 10 måneder i 2012–13. Samhandlingsreformen fra januar 2012 
førte umiddelbart til at flere pasienter blir skrevet tidlig ut for å fullføre behandling  
i helsehus og på sykehjem; dette ga økt fare for at disse kunne bli reservoar for VRE. 
Hyppige (daglige) overflyttinger til andre sykehus gir også risiko for VRE-spredning. 

Utbruddet
Dette var det første utbruddet med VRE i Østfold, og ett av få i Norge til nå. Hos 91 
pasienter ble påvist VRE (van A) – fem infiserte, øvrige koloniserte. Få studier er publisert 
som gir sikkerhet for effekt av ulike smitteverntiltak, og det er liten kunnskap om varighet 
av bærerskap. Hvordan håndterte vi disse utfordringene?

Tiltak
Det ble handlet raskt med innskjerping av smittevernrutiner i sykehuset og tiltak tilpasset 
kommunehelsetjenesten. VRE-screening (PCR hurtigtest) ble utført på pasienter før 
overflytting til kommunale institusjoner og andre sykehus. Sykehusledelsen satte raskt inn 
nødvendige ressurser. Et tett samarbeid med Folkehelseinstituttet var svært nyttig, spesielt 
for overvåkning og risikovurderinger.

Viktigste tiltak i sykehuset
• Innskjerping av basale smittevernrutiner i direkte, daglig kontakt med personalet 
• Økt fokus på korridorpasienter
• Pasientene ble oppfordret til å utføre håndhygiene
• Etanolbasert desinfeksjonstørk på alle pasientrom
• Daglig desinfeksjon av overflater i pasientsonen og felles kontaktpunkter
• Sjekke at skylleromsrutiner var oppdaterte og ble fulgt
• Renhold og desinfeksjon av fellestoaletter tre ganger daglig
• Desinfeksjon av alle senger etter hjemreise, dyner og puter vaskes mellom pasienter
• Forsterket kontaktsmitteregime (rombundet fottøy) for VRE-koloniserte
• Oppfordring til å begrense bruk av bredspektrede antibiotika
• Nitid «flagging» av VRE-pasienter i DIPS EPJ
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Viktigste smitteverntiltak rettet mot sykehjem
• Tilpasset VRE-prosedyre
• Ringerunder og telefonveiledning til alle sykehjem
• Svært mange timer undervisning til ansatte
• Møter med smittevernleger/kommuneleger
• Tre sykehjemsavdelinger ble screenet – ingen VRE positive
• Isolering av pasienter i sykehjem i påvente av prøvesvar: en utfordring

Konklusjon
Intense smitteverntiltak internt og betydelig fokus på hele samhandlingskjeden bidro  
til at vårt første VRE-utbrudd fikk en relativt kort varighet. Kostnader til diagnostikk  
og smitteverntiltak inkl. arbeidstid ble store, men langt lavere enn en endemisk situasjon 
ville ha påført oss.
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VRE-UTBRUDD VED ST. OLAVS HOSPITAL – SMITTEVERNARBEID PÅ «GULVPLAN»

Kirsti Hermstad, Andreas Radtke, Kaja Fjeldsæter, Mari Sagli Holte, Marthe Lind Kroknes, Anita Wang 

Børseth, Jenny Kristin Aasland, Seksjon for smittevern, St.Olavs Hospital

kirsti.hermstad@stolav.no 

Innledning
Vankomycinresistente enterokokker ble oppdaget ved St. Olavs Hospital i Trondheim hos to 
pasienter rett etter nyttår 2014. Screening rundt disse tilfellene avslørte at det var et utbrudd 
med VRE med tyngdepunktet ved Orkdal sjukehus, et lokalsykehus underlagt St. Olavs 
Hospital, tre mil vest for Trondheim. Andre avdelinger som har vært involverte er Ortopedisk, 
Gastro medisinsk og Gastrokirurgisk avdeling i Trondheim. I slutten av august omfattet utbrud-
det 47 pasienter. 

Tiltak
Fra starten av utbruddet var sykehusledelsen og involverte klinikksjefer aktive og engasjerte. 
God ledelsesforankring gjorde det lettere å få gjennomført smitteverntiltak. Det ble raskt 
opprettet en overordnet utbruddsgruppe for sykehuset. Vi erklærte Orkdal sjukehus, flere 
sengeposter på ortopedisk avdeling og etter hvert gastromedisinsk avdeling i Trondheim 
som utbruddsavdelinger. Utbruddsavdelinger måtte gjennomføre tiltak, bl.a.: 

• Økt renholdsfrekvens
• Bruk av desinfeksjon istedenfor renhold
• Desinfeksjon av kontaktpunkter på hver vakt
• Desinfeksjon av utstyr mellom hver pasient
• Oppfrisking av smittevernkunnskap
• Gjennomgang av lagringsforhold og logistikk 
• I stor grad utskifting av stoffmøbler til møbler med desinfiserbare overflater 
• Vern av utbruddsavdeling mot stort overbelegg 

Seksjon for smittevern har fulgt avdelingene tett. Stor tilgjengelighet og tilstedeværelse av 
smittevernpersonell “på gulvplan” har vært nødvendig for å kvalitetssikre og gjennomføre 
tiltakene. 

Screening
Det er brukt ulike screeningstrategier for å finne VRE-smittede pasienter. Avdelingsvise screen-
inger blir utført på utbruddsavdelinger og andre avdelinger som enten har hatt VRE-pasienter 
eller er vurdert som høyrisikoavdelinger. Videre er det igangsatt screening av alle pasienter 
som er reinnlagt etter 1.1.2014. Pasienter som overføres til andre helseinstitusjoner, blir 
screenet før utreise.  
VRE-stammens spesielle mikrobiologi krever agenspåvisning med PCR direkte fra prøve-
pinnen. Det er arbeids- og kostnadsintensivt for laboratoriet, men gir en tidsfordel siden 
alle prøver blir besvart innen 24 timer. 
Flest tilfeller ble funnet i tidsrommet februar-april. Deretter har antall funn vært avtagende. 
Etter tre negative screeningrunder blir status opphevet. Pr 1. september har sykehuset kun 
en avdeling med utbruddsstatus.
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ET LITE SOMMEREVENTYR – MRSA-UTBRUDD BRUKT I «INSTANT» IMPLEMENTERING 

Lena Johansen, hygienesykepleier; Gro Bøhler, hygienesykepleier; Lars Varheim, hygienesykepleier,                                                                              

Seksjon for smittevern, Senter for laboratoriemedisin, Sykehuset Østfold.

lena.johansen@so-hf.no 

Bakgrunn
Fra tid til annen (og stadig hyppigere) gjør vi uventet funn av MRSA i våre helseinstitusjoner. 
Overskriftens «sommereventyr» startet med et uventet funn av meticillin-resistente gule 
stafylokokker (MRSA) hos en sykehjemspasient. Dette utløste en stor smitteoppsporing 
ved Pleie- og omsorgstjenestene i Fredrikstad kommune og ved Sykehuset Østfold og fikk 
en viss oppmerksomhet i lokale og nasjonale medier. Alle involverte har senere ønsket 
et undervisningsopplegg bygget rundt utbruddet. Ved å «smi mens jernet er varmt» har 
Smittevern-seksjonen brukt sommereventyret til opplysning, implementering og brannslukking.

Presentasjonen viser undervisningsmaterialet.

Utbruddet
Det ble påvist MRSA hos 6 ansatte og 4 pasienter.  Spa-typing viste at 4 pasienter og 
4 ansatte var identiske, mens 2 var å anse som tilfeldige funn. Vi fant det nødvendig å 
gjennomføre screening av to sengeposter og en poliklinikk ved sykehuset, samt to sykehjem 
og to soner i hjemmesykepleien. 

Tiltak
Avtalen kommunene i Østfold har med Sykehuset Østfold innebar at Seksjon for smittevern 
i samarbeid med pasientens avdeling kom raskt i gang med smitteoppsporing. Umiddelbar 
start av screening og mikrobiologisk avdelings bruk av MRSA krom-skål, bidro til at positive 
prøvesvar raskt ble rapportert og tiltak iverksatt.

Pasientenes forflytninger mellom sykehus og kommune, og også innad i Pleie- og  
omsorgstjenesten, førte til at hygienesykepleier måtte betjene et stort antall personell-
grupper (og også pasienter/pårørende) med informasjon og veiledning. Dette tok eventyrlig 
mange timer av sommerens smittevernarbeid. 

Undervisningsopplegget i etterkant av utbruddet presenteres med generell MRSA-
informasjon, oversiktlig smittekart og bruk av kasuistikker – alt krydret med humoristiske 
illustrasjoner.

Konklusjon
Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie, sa Platon. Å eie en kunnskap som gir seg 
til syne i valg og utførelse av handlinger er formidlerens ønske for mottakeren. Å benytte 
smitteutbruddet som eksempel mens det fortsatt er friskt i minnet, mener vi har gitt en 
bedre læringseffekt og mer effektiv implementering. 

Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det (Aristoteles).



 42 Fagkonferanse SMITTEVERN 2014

POSTER NR 8

ETTERLEVELSE AV HÅNDHYGIENE BLANT SYKEPLEIERSTUDENTER

Anne Grethe Aune (høgskolelektor)¹, Jorunn Sætre Sundal (høgskolelærer)¹, Jenny Kristin 

Aasland (hygienesykepleier)², Kaja Linn Fjeldsæter (regional smittevernoverlege)², Eline Storvig 

(tuberkulosekoordinator)³, Kirsti Torjuul (førsteamanuensis)¹, 

¹Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag

²Seksjon for smittevern, Fagavd., St. Olavs Hospital

³Sengepost for infeksjonssykdommer, Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital

Kaja.Linn.Fjeldseter@stolav.no 

Introduksjon 
Forskning viser klar sammenheng mellom manglende etterlevelse av håndhygiene blant 
helse personell og helsetjenesteassosierte infeksjoner. Grunnlaget for forståelsen av hygien-
iske prinsipper skal legges allerede under studietiden, og det er også i denne tiden at 
grunn leggende opplæring i håndhygiene gis. Denne posteren presenterer prosjektets første 
del: å observere i hvilken grad sykepleierstudenter utførte håndhygiene i tråd med World 
Health Organisation’s (WHOs) modell i klinisk praksis, samt å identifisere ved hvilke anled-
ninger utførelsen av håndhygiene avvek fra modellen.

Metode 
10 sykepleierstudenter i 2. studieår ble observert mens de hadde praksis ved 5 kirurgiske 
og medisinske avdelinger i et norsk universitetssykehus. Observasjonene ble utført ved 
hjelp av WHOs validerte skjema for håndhygieneobservasjoner. Hver student ble observert 
3 ganger á 20 ± 10 minutter. Før de ble observert, måtte studentene ha hatt minimum to 
ukers praksis for å eliminere bort andre forstyrrende faktorer. 

Observasjonene ble utført av de to prosjektdeltakerne fra sykepleierutdanningsinstitusjonen. 
For å kvalitetssikre observasjonsmetoden og sikre lik bruk av observasjonsskjemaet, ble 
det våren 2014 gjennomført en pilotstudie ved utdanningsinstitusjonens ferdighets-
laboratorium. Prosjektdeltakerne fra smittevernseksjonen var der som parallellobservatører. 

Resultater 
Det ble på grunnlag av 30 x 20 minutters observasjoner kartlagt 141 anledninger for 
håndhygiene. I 33 anledninger ble det ikke utført håndhygiene etter WHOs prinsipper. 
Dette tilsvarer en etterlevelse på 77 %. Det er en tendens til at mange studenter ikke 
utfører håndhygiene før og etter pasientkontakt, mens etterlevelsen etter kontakten med 
pasientenes omgivelser, etter kontakt med blod og kroppsvæsker og før rene aseptiske 
oppgaver var relativt god.

Diskusjon 
Resultatene viser at sykepleierstudentene ikke har en optimal etterlevelse av håndhygiene 
i praksis. Videre studier vil være nødvendig for å få et større materiale før konklusjon. 
Hvorvidt den teoretiske opplæringen og trening på ferdighetslaboratorium gir en god nok 
forberedelse til klinisk praksis, bør diskuteres videre.
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«VI KAN JO DETTE FRÅ FØR!»
FÅR HELSEPERSONELL SYSTEMATISK OPPLÆRING I Å LEGGE INN BLÆREKATETER?

Åse Skare og Laila Aarnes, hygienesjukepleiarar, Helse Førde

laila.aarnes@helse-forde.no; ase.skare@helse-forde.no 

Bakgrunn
Mange med blærekateter får helsetenesteassosierte urinvegsinfeksjonar (UVI),  
som gir ulike plager for pasienten.
Nær 80% av infeksjonane er knytt til instrumentering av urinvegane og særskilt 
blærekateter.  
Dette kunne vore unngått dersom pleiepersonalet handterte utstyret rett.
Å legge inn blærekateter har gjerne vore rekna som en enkel prosedyre som ein lærer 
tidleg i karrieren, og har ein først lært det, så kan ein det.
Nasjonale retningslinjer og Pasientsikkerheitskampanjen vektlegg opplæring som  
eit sentralt virkemiddel for å førebygge UVI.
Vi valte difor og kartlegg stoda for systematisk opplæring i sjukehusa og sjukeheimar  
i Sogn og Fjordane.

Føremål
Undersøkje om dei som legg inn blærekateter får opplæring i innlegging og handtering  
av blærekateter i tråd med Nasjonale retningslinjer.

Metode
Dette er ei tverrsnittstudie som omfattar 9 avdelingar i sjukehus og 41 sjukeheims-
avdelingar. Det var 991 pasientar innlagt på undersøkingstidspunktet, fordelt på 161 i 
sjukehus og 830 i sjukeheimar. Vi gjennomførte ei spørjeundersøking blant 50 personale 
og kartla om systematisk opplæring vart nytta. Dersom 80% svara at dei fyl retningslinjene, 
valde vi å vurdere praksis som tilfredsstillande. I tillegg intervjua vi gjennomsnittleg 4 av 
pleiepersonalet og leiar ved avdelingane undersøkinga omfattar. I intervjua kartla vi korleis 
opplæringa føregjekk.

Resultat
Svarprosenten var 100% i sjukehus og 74% i sjukeheimar. Spørjeundersøkinga viste 62,5% 
av avdelingane i sjukehus og 17,1% av sjukeheimane hadde systematisk opplæring i høve 
innlegging og handtering av blærekateter. Intervjua bekrefta spørjeundersøkinga og viste 
i tillegg at det var noko lågare andel enn spørjeundersøkinga som hadde systematisk 
opplæring. Vi fann at opplæringa i dei fleste tilfelle føregjekk etter mester-svenn-prinsippet.

Konklusjon
Det er ikkje tilfredsstillande systematisk opplæring av innlegging og handtering av 
blærekateter i helsetenesta i Sogn og Fjordane. Konsekvensar for praksis kan vere at 
pasientar vert utsett for helsetenesteassosierte urinvegsinfeksjonar, som kunne vore unngått 
om dei nasjonale retningslinjene vart følgde.
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POSTER NR 10

PREVALENSUNDERSØKELSER SOM ET LOKALT NYTTIG EPIDEMIOLOGISK VERKTØY  
I SMITTEVERN

Jon Birger Haug 1, smittevernoverlege; Lars Varheim 1, hygienesykepleier; Lena Johansen 1, 

hygienesykepleier; Gro Bøhler 1, hygienesykepleier; Sara Debes 2, assistentlege.

Sykehuset Østfold, Senter for laboratoriemedisin, 1 Seksjon for smittevern og 2 Seksjon for bakteriologi

jobhau57@gmail.com 

Bakgrunn
Prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner har vært gjennomført ved norske sykehus 
siden 1999, men antibiotikabruk har vært lite undersøkt. I flere andre land er prevalens-
registrering av antibiotikabruk gjennomført både som studier og i rutinen. Europeisk 
folkehelseinstitutt (ECDC) lanserte i 2011 en utvidet prevalensprotokoll som i lett  
modifisert form nå benyttes ved Sykehuset Østfold. Vi rapporterer her våre erfaringer.  

Metode
Hver 2. måned aktiveres en lokalt utviklet SQL-database hvor pasientopplysninger 
importeres fra DIPS EPJ og lagres på sikret sykehusserver (avidentifiserte data, dvs. at NPR-
ID beholdes). Sengepostens personale registrerer i elektronisk skjema for alle inneliggende 
pasienter en skår for alvorlighet av underliggende sykdom, data om immunsvikt, kateter-
bruk (urinveier og blodbane) og operasjon siste måned. Et registreringsteam på fem (smitte-
vern lege, hygienesykepleiere, mikrobiolog) registrerer i nytt skjema detaljerte opplysninger 
om alle systemiske infeksjoner og all antibiotikaterapi/–profylakse. Alle 21 sengeposter på 
sykehuset registreres i løpet av tre midtukedager. Hver person i registreringsteamet bruker 
under ett dagsverk mens tidsbruken for sengepostene er 2–4 timer.    
Datatabeller overføres i anonymisert format til en Microsoft Access database som koples til 
Excel. Videre analyser foretas med standard pivottabeller. Halvårlige kommenterte rapporter 
(tre undersøkelser) utarbeides og distribueres vidt.

Resultater
Hovedfunn fra tre prevalenser vises i posteren. Den komplette første halvårsrapporten er ved-
lagt posteren, og kan rekvireres fra førsteforfatteren. Hver tredje pasient i sykehuset hadde en 
infeksjon. Akkumulert prevalensrate av fire hyppigste sykehusoppståtte infek sjoner var 4,8% 
(«Folkehelsa-metoden») mens raten var 6,7% når alle infeksjonstyper ble medregnet. 

Diskusjon
En noe økt innsats fra smittevernpersonell gir en godt validert og rikholdig epidemiologisk 
database med langt høyere nytteverdi og bedre validitet enn tidligere prevalens-
registreringer. Innsamling av bakgrunnsvariabler for alle inneliggende pasienter er verdifullt. 
Registrerte infeksjoner og antibiotikaregimer kan anvendes som basis for retrospektive 
journalgjennomganger, for eksempel for å evaluere antibiotikabruk, og som grunnlag for 
før/etter datapunkter i intervensjonsstudier. Datahøsting fra EPJ og elektronisk registrering 
er til stor hjelp. Det kommer snart myndighetskrav om antibiotika prevalensovervåkning og 
vi oppfordrer andre HF til bruk av metoden.
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MIKROBIOLOGISK TESTING AV ET UTVALG MEDISINSK UTSTYR SOM BENYTTES I 
PASIENTBEHANDLING V/ST. OLAVS HOSPITAL. FOKUS PÅ PERIFERE VENEKATETER, 
URINKATETER, ENDOSKOP OG BRONCHOSKOP

Augusta Irene Kvam, 1.amanuensis1, Karoline Kittelsrud Aaram1, Karoline Brodal Bjørgum1, 

Camilla Håkonsen1, Anne Karin Wik2 og Fremtidens operasjonsrom2

1 Program for bioingeniørutdanning, Avdeling for teknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag, 
2 St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Augusta.Kvam.@hist.no 

Introduksjon
Ved Program for bioingeniørfag ved Avdeling for teknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag 
har 3 bioingeniørstudenter utført sin bacheloroppgave hvor de testet medisinsk utstyr 
for mikrober som bakterier og sopp. Oppgaven var et samarbeid med «Fremtidens 
operasjonsrom» (FOR) som er en infrastruktur for forskning, utvikling og innovasjon ved  
St. Olavs Hospital, med fokus på forskning for å sikre bedre og tryggere pasientbehandling. 
Hensikten var å undersøke om medisinsk utstyr som benyttes i pasientbehandling kan bli 
kontaminert med mikrober og være årsak til smitte til pasient, og dermed øke risikoen for 
sykehusinfeksjoner. 

Materiale/metode
Det ble samlet inn urinkateter og venekateter ved seponering fra pasienter ved 4 ulike 
sengeposter ved kirurgisk klinikk og 2 sengeposter ved gynekologisk klinikk ved St. 
Olavs Hospital. I tillegg ble det tatt prøver fra koloskop, gastroskop (tilsammen 14 stk) 
og bronkoskop (5 stk) fra to kirurgiske operasjonsavdelinger ved St. Olavs Hospital. 
Dette for å undersøke om dagens desinfiseringsprosedyrer (ETD3, Olympus for gastro-/
koloskop, og Steris for bronkoskop) er tilfredsstillende. Alt prøvematerialet ble dyrket ved 
bioingeniørutdanningens øvingslaboratorium for å kunne testes for bakterier og sopp.
Prøvematerialet ble overført til dyrkningsmedium for mikrober, og funn av mikroorganismer 
ble identifisert og resultat loggført.

Resultat
Resultatet viste at det var et høyere antall bakteriefunn ved perifere venekateter og 
urinkateter enn forventet. Bakteriefunn som dominerte fra venekateter var hvite 
stafylokokker, og fra urinkateter Enterococcus faecalis. Prøver fra perifere venekateter 
hadde mikrobefunn på 23 av totalt 63 prøver, noe som tilsvarer 36,5%. Prøver fra 
urinkateter hadde mikrobefunn på 34 av totalt 44 prøver, noe som tilsvarer 77,3%.

Diskusjon
Mikrobiologiske undersøkelsene som ble utført i denne oppgaven viser at forekomsten  
av kontaminering av perifere venekateter og av urinkateter var noe høyere enn antatt. 
Dyrkning av prøvemateriell fra endoskopene viste ingen oppvekst, dermed ser 
desinfeksjonsprosedyrene for endoskop ut til å være tilfredsstillende.
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HVA GJØR VI NÅR MÅLET IKKE ER NÅDD? 

Mette Walberg, smittevernoverlege, smittevernavdelingen, Vestre Viken

mette.walberg@vestreviken.no 

Introduksjon
Helse Sør-Øst har etablert noen få overordnede mål. Ett av målene omfatter sykehus-
infeksjoner og lyder: Sykehusinfeksjoner er 3%. Forekomsten måles fire ganger årlig  
ved nasjonale prevalens-undersøkelser. 

Da Vestre Viken ble dannet i 2009, etablerte Smittevernavdelingen fem innsatsområder 
innenfor smittevern. Smittevernavdelingen mente at innsatsområdene ville dekke 
virksomhetens risikobilde. Innsatsområdene omfattet både utfalls- og prosessvariabler: 

1. Utfallsmål: Postoperative sårinfeksjoner
2. Utfallsmål: Alarmbakterier 
3. Utfallsmål: Antibiotikabruk (mengde og profil)
4. Prosessmål: Etterlevelse av håndsmykkefrihet
5. Prosessmål: Innsats innenfor satsningsområdene til pasientsikkerhetskampanjen 

(etterlevelse av prosedyrer for bruk av urinkateter og venekateter)

Hypotesen var at innsats innenfor disse fem innsatsområdene ville føre Vestre Viken  
frem til oppnåelse av overordnet mål fra Helse Sør-Øst om 3% sykehusinfeksjoner. 
Innsatsen har imidlertid ikke ført Vestre Viken til målet. 

Manglende måloppnåelse førte til at Smittevernavdelingen i april 2014 ledet en 
ledelsesforankret risikovurdering. Resymé av dette arbeidet er beskrevet i dette  
abstraktet. 

Materiale og Metode
Risikovurdering ble gjennomført etter mal gitt i Vestre Vikens dokumentstyringssystem 
(eHåndbok). Deltakere var fire leger og fem sykepleiere, alle med god kjennskap til 
organisasjonen. Risikovurderingen ble fasilitert av to ansatte i Kvalitetsavdelingen.
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Resultater
Deltakerne identifiserte ulike typer risiko, disse ble samlet i 20 risikoområder. Alle 20 ble  
vurdert med tanke på sannsynlighet og konsekvens. De 12 viktigste områdene ble prioritert,  
og syv av disse havnet innenfor rød risiko, mens fem havnet på gul risiko. 

Røde risikoområder omfattet blant annet: 

• Etterlevelse av prosedyrer for håndhygiene
• Ledelsesforankring av smitteverntiltak
• Mulighet til å isolere pasienter
• Antibiotikabruk
• Bruk av urin- og sentralvenøst kateter 

Høsten 2014 arbeider smittevernavdelingen med forankring i ledelsen med forankring  
av tiltak knyttet til risikoområdene identifisert under risikovurderingen. 

Konklusjon 
Vestre Viken benytter risikovurdering for å tilpasse smittevernarbeidet til virksomhetens  
risiko. Vestre Viken viser således sin eier (Helse Sør-Øst) at vi tar manglende måloppnåelse  
på alvor. 
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HAR VI ET NASJONALT UTBRUDD AV VRE?

Urszula Hryszkiewics, hygienesykepleier, Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus,

Silje Bakker Jørgensen, smittevernlege, Mikrobiologisk avdeling, Seksjon for smittevern, Akershus 

universitetssykehus, André Ingebretsen, avdelingsingeniør, Avdeling for smittevern, Oslo 

universitetssykehus, Egil Lingaas, smittevernlege, Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus.

urshry@ous-hf.no 

I desember 2013 ble det funnet VRE (Enterococcus faecium, vanB) i blodkultur fra en 
pasient ved Oslo universitetssykehus (OUS). Pasienten hadde vært inneliggende siden 
august 2014 i to sengeposter, og var før det innlagt ved Haukeland sykehus. Alle pasienter 
ved to avdelinger ble screenet umiddelbart, og i de to påfølgende ukene. Screening ved 
reinnleggelse eller poliklinisk kontakt ble startet for alle pasienter som hadde ligget inne i 
en av de to aktuelle avdelinger siden oktober 2013.

Indekspasienten hadde hatt flere opphold ved Haukeland våren/sommeren 2013 og var 
screenet for VRE med negativt resultat. Han fikk vancomycinbehandling for sepsis med 
vankomycinfølsom E. faecium juli 2013 ved Haukeland. 

Initialt fikk ytterligere to pasienter påvist VRE. En pasient ble overflyttet til Akershus 
universitetssykehus (Ahus).
 
Ved Ahus ble kontaktsmitteisolering opphevet etter melding om at isolatet var følsomt 
for vancomycin. Han ble senere screenet på nytt, hvorpå man fant VRE vanB med høy 
vancomycin-MIC. I mellomtiden hadde han fått vancomycinbehandling mot C. difficile. 
Påfølgende smitteoppsporing avdekket tre nye tilfeller.

I mai 2014 ble det funnet VRE i drensvæske fra ytterligere en pasient på OUS.

Til sammen er det så langt screenet 85 personer ved OUS og ca 200 pasienter ved Ahus. 
Det er påvist VRE hos 7 pasienter, alle med samme MLST-type.

Konklusjon
Det er stor sannsynlighet at indekspasienten ble smittet ved Haukeland sykehus og var 
opphav til smitte av tre pasienter ved OUS i november/desember 2013, der en pasient 
først fikk klinisk sepsis i desember 2013 og den siste infeksjon i mai 2014. Pasienten 
som ble overflyttet til Ahus var også opphav til smitte av tre nye pasienter. Spesielle 
egenskaper ved utbruddsstammen, med fenotypisk følsomhet for vancomycin, gjorde 
smitteoppsporingsarbeidet komplisert. Utbruddet er et godt eksempel på at VRE smitter 
lett i sykehus, og at asymptomatiske bærere er den største utfordringen når det gjelder 
smitteforebygging. 

paks
Notat
Silje Bakken Jørgensen
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FORBEDRING PÅ EN BARSELAVDELING: HVORDAN BRUKE MIKROBIOLOGIDATA  
TIL Å FORBEDRE SMITTEVERNET

Mette Walberg, smittevernoverlege, smittevernavdelingen, Vestre Viken

mette.walberg@vestreviken.no 

Introduksjon
Idéen med dette arbeidet var å demonstrere bruk av P chart, et verktøy i statistisk prosess-
kontroll, for å redusere forekomsten av S. aureus-infeksjoner i forbindelse med vaginale 
fødsler i en barselavdeling. Data for keisersnitt ble utelatt. For alle fødsler fra januar 2002  
til oktober 2012 ble forekomsten av S. aureus-infeksjoner registrert. Disse data ble plottet  
i P chart som månedlig forekomst av fødsler med S. aureus-infeksjon. 

Materiale og Metode
Dataene ble registrert på barselavdelingen på Bærum sykehus, Vestre Viken. Pasientene 
var fødekvinner og deres nyfødte. Gjennom studieperioden på 118 måneder varierte 
antall månedlige fødsler mellom 102 og 182, en variasjon som hovedsakelig skyldtes 
omorganisering av sykehus. 

Resultater
I hver av de elleve månedene fra februar til desember 2003 var forekomstene av infeksjon 
høyere enn gjennomsnittet på 2,3% for de foregående tretten måneder (januar 2002 
til januar 2003). Denne plutselige økningen var sannsynligvis resultat av etablering av 
ammepoliklinikk for mødre og nyfødte, noe som førte til registrering av flere infeksjoner. 
Det økte månedlige gjennomsnittet, 4,7%, førte til oppstart av forbedringsarbeid i januar 
2004. Forbedringsarbeidet (intervensjonen) bestod av økt etterlevelse av prosedyrer for 
håndhygiene: i) ansatte og fødekvinner ble utstyrt med håndsprit ii) forbud av håndsmykke-
bruk til ansatte mens de var på arbeid. Fra januar 2004 til oktober 2012 var månedlig 
forekomst av S. aureus-infeksjon redusert fra 4,7 til 1,6%. 

Konklusjon 
Historien fortalt over illustreres effektivt med bruk av P chart.
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