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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 
I NORSK FORUM FOR SYKEHUSHYGIENE 2015!  

Kjære alle medlemmer av Smittevernforum!  

2015 har vært et stort år for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten! For vi, 
Smittevernforum, har fått ny nettside! Vi i styret antar at dere jubler sammen med 
oss over dette, og at dere vil være tilfreds med løsningen. Den gir oss nødvendige 
muligheter til kommunikasjon med dere og andre. Denne nye nettsiden er ett av 
resultatene av strategiarbeid som har pågått siden 2012 da generalforsamlingen 
ga styret mandat til slikt arbeid. Resultatet er Strategi 2015-2020 (som dere ser på de 
neste sidene i programheftet etter presentasjon av styret). Strategi 2015-2020 legger 
føringer for hvordan Smittevernforum skal møte moderne krav og forventninger. 

www.smittevernforum.no bringer dere til den nye nettsiden  
(www.sykehushygiene.no kan brukes). 

Årets program favner vidt. Kommunehelsetjenesten er ivaretatt med egen sesjon.  
Dette er i tråd med vedtak fra generalforsamlingen 2014 der det ble besluttet  
å utvide Smittevernforums interesse til både sykehus og kommunehelsetjeneste. 
Denne beslutningen har også gitt oss navneendring! Alt dette er resultat av  
Strategi 2015-2020.
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Parallelt med nevnte sesjon finner dere postoperative sårinfeksjoner. ”Når tall taler” 
inneholder nyttige foredrag som viser hvordan tall kan bane vei for tiltak og forbedring.  
Interaktiv sesjon ledet av kvalitetssjef Stig Harthug på Haukeland universitetssjukehus er en 
sentral del av dette. Gled dere! De resistente tarmbakteriene utfordrer oss alle, og vi er stolte 
over at professor Silvia Munoz Price kommer til oss fra Medical College of Wisconsin, US.  
Vi tror at hennes to foredrag vil gi mye! Ebola-epidemien spilte ball med byråkratiet. Vi  
har lagt inn et foredrag som viser hvordan forvirring må vike for handling når man tar  
i bruk godt verktøy. Sesjonen ”Frie foredrag” inneholder gode overraskelser!

Dette er mitt siste år som leder av styret, og generalforsamlingen 2015 vil velge en ny. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle for nødvendig støtte gjennom arbeidet. 
Min ambisjon om å sko Smittevernforum for fremtiden har drevet arbeidet. Sammen med 
styret mener jeg at Smittevernforum nå er bedre rustet til å møte kompleks og foranderlig 
hverdag, den som kommer veltende i moderne medisin! 

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

VELKOMMEN TIL ÅRETS SMITTEVERNFORUM!

 

På vegne av styret i Smittevernforum 

Mette Walberg, styreleder
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STYRET I NORSK FORUM FOR SYKEHUSHYGIENE

Mette Walberg
Styreleder
Overlege 
Smittevernavdelingen
Vestre Viken

June Aksnes
Styremedlem
Seksjonsleder, 
Sterilsentralen, Haukeland 
universitetssjukehus

Anita Wang Børseth
Styremedlem
Regional smittevernrådgiver 
Fagavdelingen
St. Olavs Hospital

Maria Vandbakk-
Rüther
Styremedlem
Overlege,  
Smittevern og Medisinsk klinikk, 
Sykehuset i Vestfold

Marion Neteland
Styremedlem
Farmasøyt/rådgiver,
Forsknings- og 
utviklingsavdelingen Haukeland 
universitetssjukehus

Per Espen Akselsen
Styremedlem
Overlege
Forsknings- og 
utviklingsavdelingen
Haukeland universitetssjukehus

Anne-Lise Grøholt
Sekretær
Salgssjef, Avd. Helse
3M Norge AS
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Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten

Strategi 2015 – 2020

VÅR VISJON: 
Vår visjon er at

ingen skal skades  
av infeksjoner 

som kan 
forebygges

VÅRE MÅL:  

Smittevernforum 
skal

• Fremme 
kunnskap om 
smittevern på 
alle nivåer i 

helsetjenesten

 
• Øke 

medlemmenes 
gjennom førings
kraft for å møte 
utfordringene i 

moderne 
medisin

• Være 
en tydelig 

nasjonal aktør 
i smittevern

VÅRT OPPDRAG: 
Vårt oppdrag er

å arbeide for å øke 
kunnskap, engasjement, 

kompetanse og  
ferdigheter innen 

smittevern i 
helsetjenesten 
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VÅRE DELMÅL OMFATTER: 

1. Fremme kunnskap om smittevern på alle nivåer  
i helsetjenesten

Arrangere årets viktigste smittevernkonferanse
• Tema skal være smittevern i helsetjenesten.  

Programmet skal være aktuelt og attraktivt for:
- Smittevernpersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten 
- Miljøer innenfor dekontaminering, farmasi, kirurgi, anestesi,  

intensiv, pediatri, kvalitet, pasientsikkerhet og mikrobiologi
• Markedsføre konferansen på arenaer i de ulike fagmiljøene og  

på HF’enes hjemmesider, regionale kompetansesentre og FHI
• Etablere parallelle sesjoner på spesialområder
• Være sentral møteplass for relevante faggrupper
• Utvikle hjemmesiden og nettbasert kommunikasjon

2. Øke medlemmenes gjennomføringskraft for å møte  
utfordringene i moderne medisin

• Øke medlemmenes kompetanse innen organisasjonsforståelse  
og forbedringsarbeid slik at medlemmene i større grad kan:
- Bistå ledelsen i risikovurdering av institusjonens aktivitet  

for prioritering av innsats i smittevern og støtte  
organisasjonen med relevante data

- Finne løsninger ved å støtte ledelsen med kunnskap  
om forebygging av smitte og måletablering

- Støtte organisasjonen med implementering av løsninger
• Bevilge stipendmidler til forskning og fagutvikling
• Stimulere til hospitering og utveksling

3. Være en tydelig nasjonal aktør i smittevern

• Arbeide strategisk for å påvirke helsemyndigheter og  
utdanningsinstitusjoner
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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 Alere 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

Espe Produkter AS Friske Rom AS In-To AS

KEN Norge AS KvinTo AS Maske Gruppen AS

Mediplast AB Mediq Norge AS Miele Professional

Modul nordic AS

Mölnlycke Health Care AS Norengros AS

Olympus Norge AS OneMed AS Partnermed AS

Puls AS Thune Produkter AS

Wellspect HealthCare



 
SESJON 1 KOMMUNEHELSETJENESTEN

kl. 13.15 Intravenøs behandling – bedre pasientforløp  
 og færre sykehusinnleggelser?  

Maria Romøren, forsker, Sykehuset i Vestfold og 
allmennlege, Nøtterøy legesenter

kl. 14.00 Respiratorpasienten flytter hjem 
 – Hvordan bruke simulering? 
 Anne Marie Gabrielsen overlege, 
 Henny-Mari D. Hagen, seksjonsleder, 
 Sykehuset i Vestfold

kl. 14.45 Utstillingsbesøk 

kl. 15.30 Antibiotikabruk i sykehjem 
Hva vet vi og hva kan vi få vite? 
Hege Salvesen Blix, Seniorforsker, Folkehelse-
instituttet og Professor, Universitetet i Oslo

kl. 16.00 Antibiotikaforskrivning i sykehjem 
– hvordan bli bedre? 
Mark Fagan, stipendiat Antibiotikasenteret for  
primærmedisin og fastlege, Tromøya legesenter

SESJON 2 POSTOPERATIVE SÅRINFEKSJONER

kl. 13.15 Sjekkliste reduserer forekomsten av 
 postoperative sårinfeksjoner
 Arvid Steinar Haugen, fagsjef sykepleie, 
 Haukeland universitetssjukehus

kl. 14.00 Kvalitet på utstilling? 
 Nasjonale kvalitetsindikatorer 
 Ellen Brustad, spesialrådgiver,  
 Vestre Viken

kl. 14.45 Utstillingsbesøk 

kl. 15.30 Keisersnitt og preoperativ klutevask 
 Christian Tappert, overlege, 
 St. Olavs hospital

kl. 16.00 Fremtidens operasjon 
 Jan Gunnar Skogås, avdelingssjef FOR, 
 St.Olavs Hospital

TIRSDAG 13. OKTOBER 2015  

kl. 10.30 Registrering og utstillingsbesøk

kl. 11.00 Visjonær velkomst 
 Mette Walberg, leder av Smittevernforum

kl. 11.30 Forumsforedrag: Fra antibiosens lange historie  
 Jørgen Lassen, pensjonert overlege, Folkehelseinstituttet 

kl. 12.15 Tapaslunsj og utstillingsbesøk

kl. 16.30 Utstillingsbesøk 

kl. 17.00 Plakatvandring 
 Per Espen Akselsen, Smittevernforum

kl. 18.00 Slutt på fagprogrammet

kl. 19.30 Middag på hotellet

PROGRAM

 Fagkonferanse SMITTEVERN 2015 11



ONSDAG 14. OKTOBER 2015  

NÅR TALL TALER

kl. 08.30 Smittevern som frittgående øvelse – Interaktiv sesjon 
 Stig Harthug, kvalitetssjef, Haukeland universitetssjukehus og  
 professor, Universitetet i Bergen

kl. 10.15 Utstillingsbesøk 

kl. 11.00 Controlling resistant gram negatives – A transformational journey 
 Silvia Munoz-Price, professor, Medical College of Wisconsin, US

kl. 11.45 Om data i smittevern – Risikovurdering og tallenes magi 
 Mette Walberg, overlege, Vestre Viken

kl. 12.00 Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem? 
 Mette Walberg, overlege, Vestre Viken

kl. 12.30 Generalforsamling for Smittevernforum 

kl. 12.30 Tapaslunsj og utstillingsbesøk

kl. 14.30 Hva er det som går? Lokale rapporter fra et rutinelaboratorium 
 Dagfinn Skaare, overlege, Sykehuset i Vestfold

kl. 15.10 Mikrobiologi, smittevern og bioingeniøren 
 Marthe Lind Kroknes, spesialbioingeniør, St. Olavs hospital

kl. 15.30 Utstillingsbesøk 

kl. 16.00 Frie foredrag, 4 x 15 min.
Penicillin og aminoglykosid versus meropenem som initial  
empirisk antibiotikabehandling ved febril nøytropeni
Dag Torfoss, overlege, Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus
 
Hva skjer på skyllerommet? Du tror det ikke før du får se det….
Ellen Brustad, spesialrådgiver, Smittevernavdelingen, Bærum sykehus, 
Vestre Viken
 
Forbruk av antibiotika ved HDS, frå topp til botn- eller omvendt!
Ottar Hope, overlege Smittevern, Fagavdelingen, Haraldsplass Diakonale 
Sykehus
 
Audit og feedback: Resultater fra en intervensjonsstudie  
ved UNN Tromsø
June Utnes Høgli, master i farmasi, PhD-student, Institutt for farmasi, 
Universitetet i Tromsø

kl. 17.00 Pris for beste utstilling
kl. 17.10 Slutt på fagprogrammet
kl. 17.10 Møte for utstillere 
 Maria Vandbakk-Rüther og June Aksnes, Smittevernforum

kl. 17.10 Generalforsamling for NSF faggruppe for hygienesykepleiere

kl. 19.30 Aperitiff
kl. 20.00 Festmiddag

PR
O

G
R
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M

 12 Fagkonferanse SMITTEVERN 2015



TORSDAG 15. OKTOBER 2015  

kl. 09.00 Fecal patina in the anesthesia work area 
 Silvia Munoz-Price, professor, Medical College of Wisconsin, US

kl. 09.45 Er norske helseledere forberedt på framtiden? 
 Stener Kvinnsland, seniorrådgiver Helse Bergen og styreleder, 
 Helse Sør-Øst

kl. 10.15 Pause med tid til utsjekk
 

EBOLA

kl. 10.45 Sierra Leone - Med smittevernbriller i klinisk arbeid 
 Jorun Kleiva, hygienesykepleier, Haukeland universitetssjukehus,

kl. 11.30 Når ebola leker gjemsel med alle ledelsesledd 
 – Risikovurdering og prioritering
 Elisabeth Duvaland, Rådgiver, Vestre Viken
  

kl. 12.00 Ny nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens 
 Sigurd Høye, allmennlege og postdokstipendiat, 
 Antibiotikasenteret for primærmedisin

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

kl. 13.00 Lunsj

 Slutt

PR
O

G
R

A
M
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TIRSDAG 13. OKTOBER 2015

INTRAVENØS BEHANDLING PÅ SYKEHJEM  
– BEDRE PASIENTFORLØP OG FÆRRE SYKEHUSINNLEGGELSER?

Maria Romøren, forsker, Sykehuset i Vestfold og allmennlege, Nøtterøy legesenter

maria.romoren@medisin.uio.no   

Introduksjon
Det har vært vanlig å legge inn sykehjemspasienter ved behov for intravenøs væske 
eller antibiotika fordi sykehjemmene ikke har kompetanse eller ressurser til intravenøs 
behandling. For mange sykehjemspasienter er overflytting til sykehus en stor belastning 
med risiko for komplikasjoner. 

Prosjektet ”Intravenøs behandling ved infeksjoner i Vestfold” har to nivåer: 
1. Et samhandlingsprosjekt med systematisk opplæring til 30 sykehjem i Vestfold.  

Målet har vært å gjøre sykehjemmene i stand til å gi pasientene intravenøs  
behandling der de bor. 

2. Forskning knyttet til samhandlingsprosjektet, hvor målet var å evaluere om 
opplæringen reduserte antall innleggelser og liggedøgn i sykehus, og om 
behandling lokalt kan gi et like godt eller bedre pasientforløp.

Materiale/metode
Opplæring, pasientinklusjon og datainnsamling foregikk fra oktober 2009 til desember 
2011. De 30 sykehjemmene fikk, i randomisert rekkefølge, en dags undervisning i 
forebygging, behandling og etikk knyttet til dehydrering og infeksjoner, med både teori  
og praktisk ferdighetstrening. 

I sykehjem som ikke hadde gjennomgått opplæringen, ble pasientene innlagt for å få 
intravenøs behandling. I sykehjem som hadde fått opplæring fikk pasientene behandling 
lokalt, gitt tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Data for hvert sykdomstilfelle ble registrert 
i standardiserte spørreskjemaer. Vi har også intervjuet sykehjemsledere og kommunalsjefer 
om prosjektet samt gjennomført kvalitative fokusgruppeintervjuer med sykehjemsleger og 
sykehusleger med hovedvekt på etiske utfordringer.

Resultater
3IV-prosjektet reduserte antall sykehusinnleggelser for dehydrering og infeksjoner. 
Mortaliteten i de to gruppene var den samme. Pasienter skrives også ut tidligere når 
intravenøs behandling kan kontinueres lokalt. Sykehjemsledere og kommunalsjefer 
rapporterer unisont at tiltaket er kommet for å bli. Både sykehjemsleger og sykehusleger 
fortalte imidlertid om betydelig forbedringspotensiale i dialogen om disse pasientene.

Diskusjon
Intravenøs behandling på sykehjem er praktisk gjennomførbart og gir overordnet gode 
resultater. Men behandlingen av disse pasientene medfører ofte både medisinskfaglige og 
etiske utfordringer, og det er viktig at samhandlingen mellom sykehjem og sykehus er god.

Sammendrag foredrag
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TIRSDAG 13. OKTOBER 2015

ANTIBIOTIKABRUK I SYKEHJEM. HVA VET VI OG HVA KAN VI FÅ VITE?

Hege Salvesen Blix, seniorforsker, Folkehelseinstituttet og professor i farmasi, Universitetet i Oslo

Hege.salvesen.blix@fhi.no  

Antibiotikabruk har stor betydning for utvikling av antimikrobiell resistens. I Norge i dag 
har vi overvåkningssystemer som gir god overordnet oversikt over hvor mye og hvordan 
antibiotika brukes i sykehus og hos hjemmeboende. Dette er viktig for å kunne forbedre 
kvaliteten av forskrivningen. Antibiotikabehandling av gamle og kronisk syke pasienter er 
utfordrende, det være seg valg av antibiotikum i forhold til annen legemiddelterapi eller 
dosering i forhold til aldersendringer. Det er utviklet retningslinjer for bruk av antibiotika i 
sykehjem, men vi vet lite om hvordan disse etterleves i praksis. Studier fra utlandet indikerer 
at det er en høy andel av antibiotikaforskrivningen i sykehjem som er uhensiktmessig. 

Vi har i dag ingen nasjonal og systematisk oversikt over antibiotikabruken i sykehjem. 
Foredraget vil fokusere på det vi vet om antibiotikabruken ut ifra studier som er gjort 
i sykehjem i Norge og Europa. Pasienter som bor på sykehjem bruker mye antibiotika. 
Det er store nasjonale forskjeller i bruk, både i mengde som blir forskrevet og i 
valg av type antibiotikum. Studier viser at pasienter i norske sykehjem bruker mye 
antibiotika sammenliknet med sykehjemspasienter i andre Europeiske land, men pga 
metodeproblematikk er dette usikkert. Det er stort behov for å få bedre og kontinuerlige 
sammenliknende data. Slike data kan benyttes til å forstå hvorfor og hvordan 
antibiotika brukes, til styre antibiotikabruken i sykehjem og - i siste instans – bidra til at 
antibiotikabruken til enkeltpasienten optimaliseres.   Eksempler på hvordan vi kan benytte 
antibiotikastatistikk som styringsverktøy vil bli presentert.
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TIRSDAG 13. OKTOBER 2015

ANTIBIOTIKAFORSKRIVNING I SYKEHJEM. HVORDAN KAN VI BLI BEDRE?

Mark Fagan, stipendiat, Antibiotikasenteret for primærmedisin og fastlege, Tromøya legesenter

marfaga@online.no 

Introduksjon
Sykehjemsbeboere er en pasientgruppe med høy forbruk av antibiotika. Tiltak 
som optimaliserer antibiotikaforskrivning i sykehjem er viktig i bekjempelsen av 
antibiotikaresistens

Materiale/metode 3 observasjonelle retrospektive studier 
1. Forskrivning av fluorokinoloner til pasienter innlagt på sykehjem i Arendal  

i ettårsperioden 1.12. 2006 til 30.11. 2007. Indikasjon og resultater av  
mikrobiologisk diagnostikk ble registrert

2. Forskrivning av all antibiotika innlagt på sykehjem i Arendal i ettårsperioden 
01.03.2007 til 28.02.2008. Indikasjon for forskrivning ble registrert for å se om 
forskrivning var i tråd med nasjonale faglige retningslinjer.

3. Dyrkningsresultater fra pasienter > 65 år gamle, innlagt på sykehjem i Vestfold  
ble sammenlignet med dyrkningsresultater fra hjemmeboende pasienter. 

Resultater
1. UVI var den hyppigste indikasjon for pasienter på både langtids- (78 %) og 

korttidsavdelinger (40 %). LVI var en nesten like hyppig indikasjon på  
kortidsavdelinger (37 %), men var det sjelden på langtidsavdelingene (4 %).  
44 infeksjoner (47 %) ble verifisert med mikrobiologisk undersøkelse.  
12 infeksjoner var forårsaket av en mikrobe som kun var følsom for ciprofloksacin.

2. 77 % av forskrivning for UVI, 79 % for LVI, og 76 % for hudinfeksjon var i tråd  
med retningslinjene.

3. Det var ingen signifikant forskjeller mellom sykehjem og hjemmeboende pasienter 
men det var signifikant forskjeller mellom menn og kvinner.

Diskusjon
1. Påfallende mange pasienter ble behandlet med ciprofloxacin uten mikrobiologisk 

utredning og flertallet kunne ha brukt et antibiotikum med smalere spektrum.
2. Forbedringstiltak for antibiotikaforskrivning i sykehjem må rettes både mot  

sykehus og sykehjem.
3. Retningslinjer for empirisk antibiotikabehandling av UVI hos eldre bør kanskje  

ta kjønn i betraktning.
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TIRSDAG 13. OKTOBER 2015

SJEKKLISTE REDUSERER FOREKOMST AV POSTOPERATIVE SÅRINFEKSJONER

Arvid Steinar Haugen, fagsjef sykepleie, Haukeland universitetssjukehus 

arvid.haugen@helse-bergen.no  

Introduksjon 
Verdens helseorganisasjons lanserte globalt i 2008 sjekkliste for Trygg kirurgi, for å redusere 
komplikasjoner og infeksjoner etter kirurgi. En studie utført ved to norske sykehus fant 
en robust reduksjon av alvorlige komplikasjoner fra 19,9% til 12,4%, p<0,001, etter en 
stegvis kluster-randomisert kontrollert innføring av sjekklisten for Trygg kirurgi. Studien 
var ikke dimensjonert for subanalyser, og et større materiale er nødvendig for å vurdere 
om sjekklisten har betydning også for postoperative sårinfeksjoner. En systematisk 
litteraturgjennomgang kan bidra til mer kunnskap om sjekkliste effekt på postoperative 
sårinfeksjoner. 

Materiale/metode
En systematisk litteraturgjennomgang ble utført for å undersøke effekt av sjekklisten 
for Trygg kirurgi på sikkerhetskultur, morbiditet og mortalitet i sykehus, med spesielt 
fokus på postoperative sårinfeksjoner. Litteratursøket er utført av bibliotekar og omfatter 
databasene: PubMed, Embase, Cochrane Central, Database of Abstracts of Reviews of 
Effects (DARE). Søkestrategien kombinerer Mesh og tekst termer for å identifisere originale 
artikler, oversiktsartikler og systematiske oversiktsartikler. Søket inkluderer intervensjoner 
med sjekklisten for Trygg kirurgi eller tilsvarende sjekklister. Populasjonen omfatter pasienter 
som har gjennomgått elektiv eller øyeblikkelig hjelp kirurgi. 

Resultater
Det systematiske litteratursøket ble gjennomført 5. februar 2014 og identifiserte 2984 
treff i database screening. 2815 artikler ble screenet, og 395 ble gjennomgått i full tekst. 
Til sammen 31 artikler undersøkte sjekkliste effekt på sikkerhetskultur, morbiditet og 
mortalitet. 7 artikler inkluderte sjekklisteeffekt på postoperative sårinfeksjoner. 
Alle studiene fant reduksjon i postoperative sårinfeksjoner etter innføring av sjekklisten 
for Trygg kirurgi eller tilsvarende sjekklister i det perioperative forløpet. 3 studier påviste 
signifikant reduksjon av sårinfeksjoner. 

Diskusjon
Innføring av sjekklisten for Trygg kirurgi har vist reduksjon av postoperative infeksjoner 
i studier utført ved sykehus i høykostnadsland og lavkostnadsland. For postoperative 
sårinfeksjoner, er det studier som viser en tilsvarende en trend og studier som viser en 
signifikant reduksjon av sårinfeksjoner etter innføring av sjekkliste for Trygg kirurgi. 
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TIRSDAG 13. OKTOBER 2015

KVALITET PÅ UTSTILLING? NASJONALE KVALITETSINDIKATORER

Ellen Brustad, spesialrådgiver, Smittevernenheten, Vestre Viken

ellen.brustad@vestreviken.no  

Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap  
om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten.
Kvalitetsindikatorer er statistikk som bidrar til å belyse kvaliteten i tjenesten.

I Helsedirektoratets planer for 2014 lå opprettelse av en kvalitetsindikatorgruppe (KI)  
for helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og antibiotikabruk.

Per Espen Akselsen, overlege ved seksjon for pasientsikkerhet ved Haukeland 
universitetssjukehus, påtok seg faglederrollen for KI-gruppen. KI-gruppen for HAI har 
bestått/består av personer som daglig arbeider med smittevern, tre klinikere fra hvert 
fagfelt, to personer fra FHI og fire fra Helsedirektoratet – inkl prosjektleder. 

Overordnet målsetting for KI-gruppen er å anbefale nasjonale kvalitetsindikatorer med 
utgangspunkt i NOIS-registeret. I tillegg skulle KI-gruppen anbefale eventuelle endringer/
utvidelser av eksisterende registre. 

Seks prosessindikatorer ble publisert på helsenorge.no 26.mars 2015: 
• oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter operasjon for alle  

overvåkingsinngrep som inngår i NOIS
 (Kvalitetsindikatorer for antibiotikabruk ble publisert 27.august 2015)

Resultatindikatorer for NOIS- inngrepene vil bli publisert ila høsten 2015:
• andel pasienter med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet  

oppstått innen 30 dager etter gjennomført kirurgi
• andel pasienter med alle legediagnostiserte infeksjoner i operasjonsområdet  

oppstått innen 30 dager etter gjennomført kirurgi
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TIRSDAG 13. OKTOBER 2015

KEISERSNITT OG PREOPERATIV KLUTEVASK

Christian Tappert, overlege, St. Olavs hospital

christian.tappert2@stolav.no

Introduksjon 
17 % av alle fødsler i Norge ender med forløsning med keisersnitt, dvs at det utføres 
rundt 10 000 keisersnitt hvert år. En av de vanligste komplikasjoner etter keisersnitt er 
postoperative sårinfeksjoner (POSI). Forekomsten av POSI etter keisersnitt ligger i Norge  
på rundt 5 %.

Bruk av klorheksidin vaskekluter har vist seg å redusere forekomsten av infeksjoner i 
forskjellige sammenhenger, særlig på intensivavdeling. Et par mindre amerikanske studier 
har vist effekt for å redusere POSI etter keisersnitt, men bruk av klorheksidin-vaskekluter 
har ikke blitt innført på noen fødeavdeling i Norge enda.

Materiale/metode
Vi planla en kvalitetsforbedringsstudie for å teste om bruk av klorheksidin-vaskekluter kan 
redusere forekomsten av POSI etter keisersnitt.

Resultater
Studien ble søkt godkjent av REK (Regionale Komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk), men fikk avslag. I tillegg kom tilbakemelding fra legemiddelverket at 
klorheksidin-vaskekluter ansees som legemiddel, noe som fører til at det stilles helt andre 
krav til studien enn vi så for oss.

Diskusjon
Dessverre kunne studien ikke gjennomføres som planlagt. I foredraget skal jeg ha en 
gjennomgang av den tilgjengelige litteraturen og fortelle noe om søknadsprosessen.
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ONSDAG 14. OKTOBER 2015

SMITTEVERN SOM FRITTGÅENDE ØVELSE

Stig Harthug, kvalitetssjef, Haukeland universitetssjukehus og professor, Universitetet i Bergen

stig.harthug@helse-bergen.no  

Smittevern i helseinstitusjoner handler i stor grad om hvordan mennesker forholder seg til 
hverandre. Risikoen for smitteoverføring øker når helsepersonell ikke har hensiktsmessig  
adferd, som når tilfredsstillende håndhygiene ikke utføres.

I helsetjenesten har vi stor tiltro til kompetanse; bare helsepersonell blir undervist og veiledet, 
tror vi at atferden vil blir hensiktsmessig. Kunnskap om implementering forteller oss noe 
annet. Sykehus er komplekse organisasjoner der det foregår utstrakt tverrfaglig arbeid. I slike 
situasjoner trengs både retningslinjer, prosedyrer, instrukser, sjekklister, kompetanse og  
dessuten både tekniske og ikke-tekniske ferdigheter. 

I denne interaktive sesjonen skal vi se på noen gode eksempler og gjennom bruk av 
mentometerknapper utfordre alle til å ta del i en aktiv diskusjon for å lære mer om  
vellykket implementering.
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ONSDAG 14. OKTOBER 2015

OM DATA I SMITTEVERN – RISIKOVURDERING OG TALLENES MAGI

Mette Walberg, smittevernoverlege, smittevernavdelingen, Vestre Viken

mette.walberg@vestreviken.no 

 
Smittevern skal støtte organisasjonen med forebygging og overvåking. Fordi innsats i 
smittevern bør være relevant for virksomheten, bør den tilpasses gjennom risikovurdering. 
I tråd med dette bør smittevernet etablere overvåkingssystemer som ligger innenfor 
virksomhetens risiko. Overvåkingssystemer bør gi godt bilde av sykehusinfeksjoner 
(utfallsvariabler), men prosessvariabler (grad av etterlevelse) kan også gi god 
styringsinformasjon. 

Smittevernansatte er rådgivende i organisasjonen og skal bistå ledelse på ulike nivåer i 
tilpasning av løsninger innenfor utfordringer avdekkes innenfor smittevern. 

Ledelsen har ansvar for implementering av forbedringer i organisasjonen, også her er det 
ofte naturlig at smittevernansatte bistår. 

Smittevernavdelingen avdekker stadig svakheter innenfor flere av Vestre Vikens 
risikoområder. Foredraget vil vise gode og enkle eksempler fra Vestre Viken og vise hvordan 
smittevernavdelingen arbeider med sakene for å støtte organisasjonen. 
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ONSDAG 14. OKTOBER 2015

HVA ER DET SOM GÅR? LOKALE RAPPORTER FRA ET RUTINELABORATORIUM

Dagfinn Skaare, overlege, Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold

dagfinn.skaare@siv.no    

Introduksjon 
I forbindelse med svineinfluensaepidemien i 2009 ble det etablert system for epidemiologisk 
overvåking og rapportering av influensa ved Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold 
HF. Systemet har etterhvert blitt utvidet med bronkiolittvirus, atypiske luftveisbakterier, 
gastroenterittvirus og encefalittvirus. 

Materiale/metode
Epidemiologirapporter med diagrammer over antall undersøkte personer og positivitetsrater 
med kommentarer distribueres ukentlig per epost til sykehusleger, smittevernpersonell, 
fastleger, kommuneleger og fylkesleger i avdelingens nedslagsfelt, samt til 
Folkehelseinstituttet, media og andre interesserte.

Data ekstraheres fra laboratoriedatasystemet (Miclis Mlx) ved hjelp av statistikkmodulen 
MlxStat og bearbeides i Excel.

Resultater/diskusjon
Realtidsovervåking gjør det mulig å varsle epidemier i svært tidlig fase og å følge forløpet 
i detalj. Dette er av stor verdi i smittevernsammenheng. Systemet gir nyttig informasjon 
om pretestsannsynlighet og kan brukes som virkemiddel for å redusere unødig bruk 
av antibiotika. Infeksjonsovervåking appellerer til media og skaper muligheter for bred 
formidling av helseinformasjon.
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ONSDAG 14. OKTOBER 2015

PENICILLIN OG AMINOGLYKOSID VERSUS MEROPENEM SOM INITIAL EMPIRISK 
ANTIBIOTIKABEHANDLING VED FEBRIL NØYTROPENI

Dag Torfoss, overlege, Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus

dag.torfoss@ous-hf.no  

Introduksjon 
I Norge brukes penicillin + aminoglykosid (PA) som første antibiotikavalg ved nyoppstått 
febril nøytropeni (FN). Seks norske studier har hittil vist at dette er god behandling. 
Internasjonalt betraktes imidlertid PA-behandling ved FN med skepsis, og i stedet velges et 
bredspektret beta-laktam, for eksempel meropenem (MP). En sammenlikning mellom PA og 
et bredspektret beta-laktam har aldri tidligere  vært gjort. Vi har gjennomført en prospektiv 
randomisert studie der vi sammenliknet PA og meropenem (MP) ved FN.

Materiale/metode  
Forskerinitiert studie uten støtte fra industrien. Pasienter med lymfom og leukemi med 
forventet nøytropeni minst 7 dager deltok. Primært endepunkt: klinisk stabil pasient og 
ingen endring av antibiotikaregimet tre døgn etter randomisering. Sekundære endepunkter: 
status etter 5 døgn og ved avslutning antibiotikabehandling, undersøkelse av subgrupper, 
sammenlikning av de to armene PA og MP og dødlighet.

Resultater
Fra 2006 til 2011 ble 322 pasienter randomisert ved 7 norske sykehus. 297 pasienter var 
evaluerbare. 40 % PA og 20 % MP pasienter hadde endret antibiotikaregimet tre døgn 
etter randomisering. Sammenlikning av de to armene PA og MP viste derimot ingen 
forskjell mhp tid til afebrilitet, CRP, MASCC-score og kreatinin. 

Diskusjon 
PA gir mindre resistens enn MP. Det er lettere å endre PA enn MP regimet. Da det ikke er 
forskjell mellom PA og MP når alle pasientene i de to armene sammenliknes, konkluderes 
at PA fortsatt bør være første antibiotikavalg ved nyoppstått FN begrunnet med 
resistensepidemien.
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ONSDAG 14. OKTOBER 2015

HVA SKJER PÅ SKYLLEROMMET? DU TROR DET IKKE FØR DU FÅR SE DET….

Ellen Brustad, spesialrådgiver, Smittevernavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken 

ellen.brustad@vestreviken.no   

Introduksjon
Gode rutiner på skyllerommet er nødvendig for å sikre korrekt rengjøring og 
dekontaminering av flergangsutstyr. Vi (smittevernansatte) gjennomførte tilfeldige  
besøk på 13 skyllerom på Bærum sykehus i juni 2014. Vi fant mangelfull etterlevelse  
av prosedyrer. Funnene ble presentert for fagsjef helsefag som tok initiativ til å involvere 
avdelingssykepleiere og avdelingsjordmødre i forbedringsarbeid. Forbedringene beskrives  
i det følgende. 

Materiale/metode
Vi utarbeidet et fire-punkts kontrollskjema for registrering av etterlevelse av rutiner.  
Det var basert på sykehusets prosedyrer for spyle- og vaskedekontaminatorer.  
Variablene omfattet 
 

• Benyttelse av sjekkliste for daglig og ukentlig vedlikehold 
• Forbrukskontroll av såpe/tørrmiddel ved hjelp av datostrek på kannene
• Rengjøring av kammer og sil 
• Feilmelding i displayet 

Registrering av etterlevelse ble gjort som prevalensundersøkelser fem ganger fra juni 14  
til april 15. Resultatene ble presentert postvis som stolpediagram og tabell.  

15 poster har deltatt i forbedringsarbeidet. Resultater fra prevalensundersøkelser er 
presentert 2 ganger i nettverk for avdelingssykepleiere og 3 ganger på epost. 

Resultater
Preinterventive funn viste full etterlevelse på én post. Ved de tre neste prevalensene var 
det hhv. tre, fem og ni poster som etterlevde alt. Ved siste prevalens var det syv poster 
med full uttelling, men samtidig økte antall poster med 75 % etterlevelse fra første til siste 
måling. Flere avdelingssykepleiere satt i verk forbedringstiltak i perioden med blant annet 
ansvarliggjøring  av én navngitt ansatt pr. dagvakt til skylleromsrutiner.

To poster har gjennomført teoretisk og praktisk “eksamen i skylleromsarbeid”. Mangelfull  
kunnskap ble avslørt og flere problemområder identifisert. Blant annet passet ikke utstyr og 
innlastningsstativer til hverandre (eks. innkjøp av billigere, men gale urinflasker), noe som 
har ført til usikker dekontaminering. Innkjøpsavdelingen er satt på saken. Og vi observerte 
at bekken ble plassert feil vei og dermed ikke dekontaminert på innsiden…. 
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For å sikre at risikoområder håndteres, har vi tilbudt bistand ved internrevisjon innenfor 
temaet. Slike revisjoner ble etter våre funn anbefalt som del av avdelingenes internkontroll 
inneværende år av fagsjef kvalitet. 

Diskusjon
Kvaliteten og forståelsen av skylleromsarbeid er forbedret vesentlig fra første møtet  
i nettverksgruppa til i dag. 

Vi varierte mellom varslede og ikke-varslede prevalenser. De tre siste var varslet på forhånd.  
Vi anså det som en hjelp til læring. Disse ble dessuten noe strengere bedømt enn de  
ikke-varslede. Øvrige forbedringstiltak underveis vurderes som gevinst. 

Urinflaskeproblemet er kommunisert til brukere og innkjøpere, og dette følges opp  
og vil bli løst.  

Opplæringstiltak settes i verk etter ønske fra avdelingene. 

For å se om etterlevelsen vedvarer, videreføres prevalenser med rapportering.



 26 Fagkonferanse SMITTEVERN 2015

ONSDAG 14. OKTOBER 2015

FORBRUK AV ANTIBIOTIKA VED HDS, FRÅ TOPP TIL BOTN- ELLER OMVENDT!

Ottar Hope, Overlege Smittevern, Fagavdelingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus

 ottar.hope@haraldsplass.no    

I 20 år har forbruk av antibiotika ved Haraldsplass diakonale sykehus blitt registrert og målt 
opp mot antall liggedøgn og antall innleggelsar.  Tilbakemelding til avdelingar har blitt gitt 
saman med stadig rådgjeving, men likevel har forbruket auka jamt og profilen på forbruket 
har også i periodar vore svært lite gunstig med høgt forbruk av breidspektra antibiotika.  
Frå 2012 har imidlertid dette snudd og dei siste 3 åra har forbruk av breidspektra 
antibiotika blitt tydeleg redusert, antibotikaprofilen blitt meir gunstig og etter kvart har 
også totalforbruket av antibiotika byrja gå ned. Ei rekke tiltak er iverksett og dette blir 
presentert i foredraget. 
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 ONSDAG 14. OKTOBER 2015

AUDIT OG FEEDBACK: RESULTATER FRA EN INTERVENSJONSSTUDIE VED UNN TROMSØ  

June Utnes Høgli, Master i farmasi, PhD-student, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø 

june_utnes@hotmail.com  

Introduction 
In the Norwegian hospital setting interventions within antibiotic prescribing is requested. 
Preliminary studies have shown that antibiotic treatment according to guidelines have 
potential for improvement. We aimed to promote appropriate antibiotic prescribing 
in patients with community-acquired pneumonia (CAP) and acute exacerbations of 
chronic obstructive pulmonary disease (AECOPD) at a respiratory medicine department 
at a Norwegian hospital. Our objectives were to increase use of appropriate empirical 
antibiotics, reduce high-dose benzylpenicillin and reduce total treatment duration. 

Methods 
We performed an audit and feedback intervention study, combined with distribution of 
a recently published pocket version of national clinical practice guideline. We included 
patients discharged with CAP or AECOPD and prescribed antibiotics during hospital stay, 
and excluded those presenting with aspiration, nosocomial infection and co-infections. 
The pre- and post-intervention period was 9 and 6 months, respectively. Feedback was 
provided orally to the department physicians at an internal-educational meeting. To explore 
the effect of the intervention on appropriate empirical antibiotics and mean total treatment 
duration we applied interrupted time series design. We used Student’s t-test to compare 
mean changes, and Pearson´s X2 test to compare dose changes. 

Results 
In the pre-and post-intervention period we included 253 and 155 patients, respectively. 
The following changes were observed after the intervention: Prescribing of appropriate 
empirical antibiotics increased from 61.6% to 83.5% (P<0.001), prescribing of high-dose 
benzylpenicillin declined from 48.8-38.6% (P=0.125), and total treatment duration decreased 
from 11.2 to 10.4 days (P=0.015). The effect on appropriate empirical prescribing sustained 
six months post-intervention, while the effect on treatment duration vanished. 

Discussion 
Our results indicate that a combination of a retrospective A&F in concert with distribution 
of written CPGs, may be suitable for some targeted areas. The combination of audit and 
feedback plus distribution of pocket version of guideline recommendations resulted in 
substantial and sustained increase in prescribing of appropriate empirical antibiotics. The 
10-percentage point reduction in use of high dose benzylpenicillin was not significant, but 
we suspect there is a theoretical potential for improvement beyond 10-percentage point. 
However, this must be explored in future studies. In order to reduce and sustain appropriate 
total treatment duration, more comprehensive prospective interventions are warranted. 
Prospective interventions with antibiotic stewardship teams comprising an infectious 
diseases physician and a clinical pharmacist have shown to be successful in these aspects.
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TORSDAG 15. OKTOBER 2015

SIERRA LEONE – MED SMITTEVERNBRILLER I KLINISK ARBEID

Jenny Aasland, hygienesykepleier, Seksjon for smittevern, Fagavdelingen St. Olavs hospital

Jorunn Kleiva, spesialsykepleier/rådgiver smittevern, Seksjon for pasientsikkerhet, FOU-avdelingen, 

Haukeland Universitetssjukehus 

jorunn.kleiva@helse-bergen.no    

Ettersom ebola epidemien i Vest Afrika eskalerte i omfang utover høsten 2014 besluttet 
den norske regjeringen at Norge skulle bidra inn i en britisk ledet operasjon i Sierra 
Leone. Oppdraget gikk konkret ut på å delta med helsepersonellbemanning i driften av et 
ebola-behandlingssenter (ETC) i Moyamba, sørøst for hovedstaden Freetown, samt bygge 
opp og drive en leir for personell knyttet til arbeidet med bekjempelse av epidemien i 
Moyambadistriktet. 

Norsk helsepersonell ble rekruttert og gjennomgikk opplæring i England før utsendelse  
til Sierra Leone. 

Vi arbeider begge som hygienesykepleiere, henholdsvis ved St Olavshospital og Haukeland 
Universitetssjukehus. Tilfeldigvis havnet vi på samme team i ebolaprosjektet og tilbrakte 
februar måned 2014 i klinisk arbeid ved Moyamba ETC.

Begge hadde vi vært involvert i arbeid med retningslinjer og beredskap mht ebola ved våre 
respektive sykehus. Det å få reise til Vest Afrika og få være med å gjøre en innsats «der det 
foregikk» var en spennende, meningsfylt og nyttig erfaring.

Vi vil i vår forelesning beskrive vårt arbeid ved senteret og belyse erfaringer vi kan dra nytte 
av i videre smittevernarbeid her hjemme. Vi vil også beskrive hvordan teltcampen med 
strenge hygieniske rutiner fungerte, samt gi dere et lite innblikk i hvordan befolkningen  
og ikke minst helsevesenet i Sierra Leone har blitt preget av ebolaepidemien.
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 TORSDAG 15. OKTOBER 2015

NÅR EBOLA LEKER GJEMSEL MED ALLE LEDELSESLEDD
– RISIKOVURDERING OG PRIORITERING

Elisabeth Duvaland, kvalitetsrådgiver, Kvalitetsavdelingen, Vestre Viken 

elisabeth.duvaland@vestreviken.no   

Arbeidsgiver har en forpliktelse til å beskytte ansatte mot smitte. Dersom det er 
indikasjoner om at eksisterende beskyttelsestiltak ikke er tilstrekkelig, må arbeidsgiver 
vurdere situasjonen og sette inn ytterligere tiltak og beskyttelsesbarrierer. 

Ebolaveilederen som kom høsten 2014, ga følgende føring:
 
“Ebolavirus er i henhold til forskrift om tiltaks- og grenseverdier klassifisert under 
smitterisikogruppe 4 (jf. §6-2 og forskriftens vedlegg 2). Ifølge arbeidsplassforskriften 
§8-4, fjerde ledd, må sykehus som behandler en pasient med ebola iverksette de 
inneslutningstiltak som nevnes i forskriften (tabell i §8-4), og som de etter en lokal 
risikovurdering anser som nødvendige.”

Smittevernansatte er rådgivende i organisasjonen og skal bistå ledelse på ulike nivåer 
i tilpasning av løsninger innenfor utfordringer som avdekkes innenfor smittevern. 
Implementering av tiltak er ledelsen ansvarlig for, smittevernpersonell er ofte viktige 
bidragsytere. 

Foredraget vil vise hvordan Bærum sykehus gjennomførte en systematisk risikovurdering  
av nødvendige inneslutningstiltak knyttet til ebolavirus. 
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TORSDAG 15. OKTOBER 2015

NY NASJONAL HANDLINGSPLAN MOT ANTIBIOTIKARESISTENS

Sigurd Høye, Postdok-stipendiat, Antibiotikasenteret for primærmedisin ved  

Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo 

sigurd.hoye@medisin.uio.no    

Helse- og omsorgsdepartementet bestilte fra Folkehelseinstituttet i mars 2015 et utkast  
til handlingsplan med mål om 30 % reduksjon i antibiotikabruken i Norge innen utløpet  
av 2020. Utkastet ble oversendt departementet i august 2015. 

Målet er svært ambisiøst, og hvis det skal nås, kreves det interesse og innsats fra mange 
aktører i og rundt helsevesenet. I foredraget presenteres prosessen i arbeidet med utkastet 
til handlingsplan, samt en gjennomgang av de viktigste tiltakene som foreslås. Foredraget 
vil særlig dreie seg om tiltak rettet mot antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Foredragsholder ble hentet inn fra UiO til Folkehelseinstituttet som rådgiver i perioden  
mars – juli 2015, for å arbeide med utkastet til handlingsplan.
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 POSTER NR 1

UTBRUDD AV VRE OG UTBRUDDSKONTROLL VED ORTOPEDISK AVDELING,  
OUS ULLEVÅL

Torunn Nygård, smittevernlege. Kjersti Hochlin, hygienesykepleier. Cecilie Brosstad, enhetsleder 

Ortopedisk avdeling post 2, OUS Ullevål. Egil Lingaas, avdelingsleder, Avdeling for smittevern OUS 

torunn.nygard@OUS-HF.no 

VRE ble rapportert i feces hos en pasient (pasient 1)  
ved Ortopedisk sengepost 2 17.11.14. 
Pasienten hadde enerom, men var ikke isolert. 
Ortopedisk sengepost 2 har 2 enerom med eget toalett, 2 tosengsrom, 1 tresengsrom, 
4 firesengsrom, 3 pasienttoaletter i korridor, hvorav 2 bad med toalett. Avdelingen har 
brettservering. 

Screening 1: Fra 17.-19.11.14 ble prøver tatt fra feces av alle pasientene på Ortopedisk 
sengepost 2. 3 prøver var positive. Svar forelå 25.11.14.

Screening 2: Fra 25.11.14 ble det tatt prøver av alle pasienter på Ortopedisk sengepost 
1, Ortopedisk sengepost 2 og postoperativ avdeling for ortopediske pasienter. Det 
samme skjedde med alle nye pasienter ved innleggelse. Nye prøver ble tatt dag 7 under 
sykehusoppholdet og ved utskriving. Pasienter som ble utskrevet før dag 7 fikk utført 
prøvetakinging ved neste kontakt med sykehuset. Screeningen av nye pasienter ble 
avsluttet 31.01.15

Screening 2 påviste 4 positive prøver. Siste positive prøve ble tatt 04.12.14. 
Pasient 2 – 8 hadde genotype ST 203 som var forskjellig fra pasient 1. Alle VRE-positive 
pasienter lå på samme postgruppe på sengepost 2

Smitteverntiltak 
Kontaktsmitteisolering ble iverksatt for pasient 1 fra 17.11.14, og for påfølgende pasienter 
straks VRE ble påvist. Potensielt eksponerte pasienter ble holdt adskilt fra nye pasienter, 
også etter negativt svar på første screeningprøve. Alle toaletter ble smittevasket to ganger 
daglig. Armaturer og toalettseter ble spritet mellom hver pasient.

Alle dørhåndtak ble desinfisert med sprit flere ganger daglig. Alle sykerom og fellesarealer 
på sengepost 2 ble smittevasket.

Vi informerte om utbruddet på ortopedenes morgenmøte, og hadde jevnlig informasjons- 
og samarbeidsmøter med aktuelle ledere og fagsykepleier fra samme dag som utbruddet 
ble oppdaget.

Konklusjon 
Funn av VRE hos en pasient som ikke var isolert avdekket et utbrudd med 8 pasienter 
med 2 ulike MLST-typer. Umiddelbart iverksatte smitteverntiltak er sannsynlig årsak til at 
utbruddet lot seg stoppe på et tidlig stadium.

Sammendrag postere
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POSTER NR 2

NULLTOLERANSE 

Susann Muri, hygienesykepleier, Fagavdelingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus 

susann.helen.tarberg.muri@haraldsplass.no 

Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS) startet i november 2014 prosjekt 
«Nulltoleranse» 
Målet med prosjektet er å redusere og holde forekomsten av sykehusinfeksjoner til et lavest 
mulig nivå, i tillegg til at alle ansatte uansett hvor i organisasjonen de har sin arbeidsplass 
skal ha kunnskap om og etterleve retningslinjer for håndhygiene og arbeidsantrekk

I arbeidet med pasientsikkerhet er forebygging av sykehusrelaterte infeksjoner essensielt. 
Høy etterlevelse av riktig håndhygiene og korrekt bruk av arbeidsantrekk er to basale 
smitteverntiltak som berører alle ansatte og pasienter ved sykehuset. 

I retningslinjene for arbeidsantrekk er det en balansegang mellom det som har en klar 
forankring i infeksjonsforebyggende tiltak og det som er forankret i estetikk. 

HDS ønsker å framstå som et sykehus som møter mennesker med respekt og kompetanse. 
Det estetiske bilde kan bidra til å forsterke/understreke opplevelsen av seriøsitet og trygghet 
i møte med sykehuset.

• Administrerende direktør og fagdirektør har initiert og fronter prosjektet.
• Klinikkdirektører og enhetsledere har ansvar for forankring i egen klinikk og enhet.
• Fagavdeling med smittevernenheten og kvalitetssjef har fått i oppdrag og utforme og 

styre gjennomføring.

Målinger
• Antall ringer, klokker og smykker som bæres av ansatte i sykehuset på gitte tidspunkt 
• Antall som ikke har korrekt arbeidsantrekk i sykehuset på gitte tidspunkt

I tillegg til målinger er det iverksatt tiltak som skal bidra til økt etterlevelse,

Resultater
Så langt i prosjektet viser målingene en klar økning i etterlevelse av retningslinjen for 
korrekt arbeidsantrekk og særlig viser målingene en reduksjon i bruk av klokker og ringer.

HDS ønsker å presentere prosjektet og resultatene i poster ved Smittevernforums 
årskonferanse 2015.
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 POSTER NR 3

TIL DEG SOM HAR OPERASJONSSÅR

R. Bjarke, ass. avdelingssykepleier. M.G. Heggland, avdelingssykepleier.  

I. Helleland, fagutviklingssykepleier. E. Lundal, ass. avdelingssykepleier.  

M. Mathisen, hygienesykepleier. K.R. Pallesen, sårsykepleier. Helse Stavanger.

mameaa@sus.no 

Bakgrunnen for dette prosjektet er at det gjennom infeksjonsregistrering av postoperative 
sårinfeksjoner (NOIS) er registrert at flere pasienter får en overfladisk postoperativ 
sårinfeksjon etter operasjon ved Helse Stavanger HF. Slike infeksjoner er ofte forårsaket 
av pasientens egne bakterier og medfører økt lidelse, flere legebesøk og eventuelt 
sykemelding. 

Flere operasjonspasienter skrives tidlig ut fra sykehuset og mange pasienter blir operert 
poliklinisk. Ved å gi pasienter informasjon om hvordan de bør stelle og observere 
operasjons såret selv, er målet å redusere andelen av overfladiske postoperative sår-
infeksjoner. Det kan være behov for skriftlig informasjon om hvordan et operasjonssår skal 
stelles når de kommer hjem. 

Metode
Prosjektet har brukt «Forbedringsmodellen» (Model for improvement) som metodisk 
tilnærming. 

Det ble gjennomført en kartlegging av hvilken informasjon pasienter får om sårstell av 
helsepersonell ved 5 kirurgiske sengeposter. 

Prosjektet har utviklet en informasjonsbrosjyre til operasjonspasienter på bakgrunn av den 
nasjonale fagprosedyren «Håndtering av kirurgiske sår, primært lukket» som oppsummerer 
kunnskapsbaserte anbefalinger for håndtering av kirurgiske sår. I tillegg er det tatt med 
faglige råd fra sårsykepleier. 

Resultat
Gjennom kartleggingen ble det avdekket at det er stor variasjon i kunnskap om sårstell 
blant helsepersonell. Det er forskjeller i hva helsepersonell informerer om og det er uklart 
hva som er kunnskapsgrunnlaget.

Brosjyren er blitt godt mottatt av helsepersonell og dekker et behov for standardisert og 
kvalitetssikret informasjonsmateriell til operasjonspasienter i sykehuset. Det er i hovedsak 
pasienter som opereres poliklinisk eller har kort liggetid i sykehuset som får brosjyren. 

Det er for tidlig å si noe om brosjyren har hatt effekt på forekomsten av overfladiske 
postoperative sårinfeksjoner. Evaluering av prosjektet er planlagt når brosjyren er 
implementert og tatt i bruk på alle kirurgiske sengeposter og poliklinikker.   
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POSTER NR 4

HVOR RENT ER DET I HELSE BERGEN, OG KAN DET BLI BEDRE? 
– MONITORERING OG KVALITETSSIKRING AV RENHOLD I SYKEHUS  
VED HJELP AV ATP-MÅLING

Carmen Gloria Millas, kvalitetskonsulent, Drift teknisk divisjon. Siriann Augustson Tvedt, seksjonsleder, 

Hospitaldrift renhold. Jorunn Kleiva, spesialsykepleier/rådgiver smittevern, Seksjon for pasientsikkerhet 

FOU-avdelingen. Helse Bergen.  

carmen.gloria.millas.salazar@helse-bergen.no

Introduksjon
Renholdsavdelingen i Helse Bergen ønsket å kartlegge renholdskvaliteten av hyppig berørte 
kontaktpunkter i pasientrommene samt måle effekt av daglig rengjøring. Måling av 
adenosintrifosfat (ATP) ble valgt som metode. ATP-nivået blir uttrykt som relative light units 
(RLU) Måleresultatene tenkes brukt for kvalitetssikring i tilbakemelding til/opplæring av 
renholderne. Prosjektet ble utført i samarbeid med Seksjon for pasientsikkerhet/smittevern. 

Metode
ATP målinger ble utført en gang pr uke i 5 uker på 12 definerte kontaktpunkt i 
pasientrom/-toalett ved to sengeavdelinger. Målingen ble gjennomført før den daglige 
rengjøringen samt umiddelbart etter. . Det foreligger ingen konsensus angående 
grenseverdier for ATP i pasientomgivelser. 250 RLU blir i flere studier angitt som grense for 
intervensjon. 

Resultater
470 prøver ble tatt (235 før renhold og 235 etter) 
Medianverdier for RLU (relative light units) var 93 før rengjøring og 41 etter, en prosentvis 
reduksjon på 56 %
78 % av måleresultatene var under 250 RLU før rengjøring, tilsvarende 89 % etter 
rengjøring. Høyeste medianverdier ble målt på spiseklaff på nattbord (217 RLU) og 
fjernkontroll til seng (123 RLU). Laveste verdier ble målt på kontaktpunktene på toalettet 
(medianverdi 44 RLU før rengjøring).

Prosentvis reduksjon i RLU-verdier etter rengjøring varierte fra 83 % (tappekran vask) til 13 
% (lysbryter toalett) På fjernkontrollen til senga ble det målt høyere verdi etter rengjøring. 
Det ble registrert en reduksjon av målt førverdi gjennom måleperioden.

Diskusjon
Førverdier var generelt lavere enn vi hadde forventet, ut fra hva andre studier har vist. 
Resultatene indikerer at renhetsgraden på kontaktpunkt langt på vei var tilfredsstillende, 
samt at renhold av kontaktpunkt faktisk blir utført, selv om grundigheten varierte. 
Noen punkter ser ut til å bli glemt, andre kan være vanskelig tilgjengelige, som for 
eksempel fjernkontrollen til sengen.  Tilgjengelighet kan være noe av forklaringen på at 
kontaktpunktene i toalettet synes bedre rengjort enn kontaktpunktene i pasientrommet. En 
annen faktor er berøringsfrekvensen på de ulike punktene.
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 POSTER NR 5

VI HAR TATT DEM AV 

Grethe Ørnevik, hygienesykepleier. Siri Johanne Boye, smittevernoverlege. 

Sørlandet Sykehus Smittevernenheten

Grethe.ornevik@sshf.no 

Introduksjon 
Håndhygiene er det viktigste tiltaket mot smittespredning i sykehus. Best effekt oppnås  
om om ringer, klokke og smykker tas av. I Sørlandet Sykehus registreres smykkebruk to 
ganger årlig, med feedback til klinikerne. På våren gjøres dette som del av markering  
av verdens håndhygienedag 5.mai.

Metode 
Ansatte med sykehusets uniform ble oppfordret til, sammen med sine kolleger, å  
ta smykkefrie ”selfies”. De brukte smarttelefon eller et kamera og sendte bildene til 
Smittevernenheten samtidig som de utfordret en annen avdeling/yrkesgruppe.  
I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i SSHF ble bildene lagt ut fortløpende  
på sykehusets intranett ila to uker før verdens håndhygienedag. Bildene ble også hengt  
opp i vaktrommet i deltakende avdelinger 

Resultat 
Aksjonen skapte stort engasjement og vi fikk et nytt fokus på smykkefrihet når man har 
sykehusets uniform på. Totalt kom det inn bidrag fra 42 avdelinger. Kirurgisk klinikk var 
best representert med 21 deltakende avdelinger. Det var 260 ansatte som ble avbildet. 
Sykepleiere, leger, sekretærer, renholdere og radiografer var representert.

Aksjonen ble utgangspunkt for en ”snakkis” om smykkefrihet når man har sykehusets 
uniform på.

Konklusjon 
Selfieaksjon er en enkel og annerledes metode for å engasjere ansatte i smykkefrihet 
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POSTER NR 6

FORBETRING AV HANDHYGIENETILBOD FOR PASIENTAR  
OG BESØKANDE I PUBLIKUMSOMRÅDENE I HELSE BERGEN

Merete Gjerde, rådgjevar smittevern. 

Janecke Veim, rådgjevar smittevern.  

Seksjon for pasientsikkerheit, FoU avdelinga, Haukeland Universitetssjukehus.

merete.elisabeth.gjerde@helse-bergen.no 

janecke.helene.veim@helse-bergen.no 

Bakgrunn og metode
På sjukehus er pasientar i større grad utsett for å få infeksjonar enn elles i samfunnet, 
og må informerast om verdien av god handhygiene. Betra tilbod om handhygiene i 
sjukehusets publikumsområde er i tråd med Verdas helseorganisasjon (WHO) sitt fokus 
på involvering av pasientar og besøkande, handhygiene som regionalt innsatsområde i 
Pasientsikkerhetsprogrammet og sjukehuset si lokale smittevernsatsing gjennom initiativet 
«Smittefritt».

Det vart gjennomført møter og befaringar med relevante samarbeidsavdelingar for å einast 
om bodskap, oppsett og produkt. Vald produkt (pvc plate 100x26 cm) kan fastmonterast 
på vegg eller golvstativ, plata har avsatt plass til montering av dråpefangar og dispensar for 
handhygiene. Ansvar for finansiering, drift og vedlikehald vart fordelt og formalisert. Målet 
er å formidla ein tydeleg bodskap om handhygiene for pasientar og besøkande, samtidig 
som krav om universell utforming av skilt i publikumsområda vert ivaretatt. Kartlegging av 
moglegheiter og utfordringar med tanke på plassering og opphenging av stativ vart utført.

Resultat
Vegg- og golvstativ er plassert etter kvar pasientar og besøkande forflyttar seg i sjukehuset. 
Antall golvstativ er avgrensa til eit minimum av omsyn til reinhald. Veggstativa er plassert 
i ei høgde som ikkje står i vegen for øvrig aktivitet i lokala. Ettersom det i forkant av 
prosjektet var begrensa tilgang til handdesinfeksjonsmiddel i publikumsområda er det 
vanskeleg å samanlikna forbruk av handdesinfeksjonsmiddel før og etter utplassering av 
nye stativ. Tilbakemeldingar frå ansatte og pasientar har vore gode, og det er ytra ønske 
om utplassering av fleire stativ i sjukehuset. 

Prosjektet fekk god hjelp av at Administrerande direktør lanserte «Smittefritt» i same 
tidsperiode, som gav positiv merksemd til smittevernarbeidet i helseforetaket. Godt 
samarbeidsklima mellom avdelingane som deltok i prosjektet har vore ein sentral 
suksessfaktor.
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 POSTER NR 7

HVA SKJER PÅ SKYLLEROMMET? DU TROR DET IKKE FØR DU FÅR SE DET…. 

Elisabeth Duvaland, kvalitetsrådgiver, Kvalitetsavdelingen. 

Ellen Brustad, spesialrådgiver, Smittevernavdelingen. 

Vestre Viken

elisabeth.duvaland@vestreviken.no

ellen.brustad@vestreviken.no 

Introduksjon 
Gode rutiner på skyllerommet (desinfeksjonsrommet) er nødvendig for å sikre korrekt 
rengjøring og dekontaminering av flergangsutstyr. Vi (smittevernansatte) gjennomførte 
tilfeldige besøk på 13 skyllerom på Bærum sykehus i juni 2014. Vi fant mangelfull 
etterlevelse av prosedyrer. Funnene ble presentert for fagsjef helsefag som tok initiativ til å 
involvere avdelingssykepleiere og avdelingsjordmødre i forbedringsarbeid.

Materiale/metode
Vi utarbeidet et fire-punkts kontrollskjema for registrering av etterlevelse av rutiner. Det var 
basert på sykehusets prosedyrer for spyle- og vaskedekontaminatorer. Variablene omfattet  

– Benyttelse av sjekkliste for daglig og ukentlig vedlikehold 
– Forbrukskontroll av såpe/tørrmiddel ved hjelp av datostrek på kannene
– Rengjøring av kammer og sil 
– Feilmelding i displayet 

Registrering av etterlevelse ble gjort som prevalensundersøkelser fem ganger fra juni 2014 
til september 2015.

Resultater
Preinterventive funn viste etterlevelse på kun én post. De fire neste målingene viste 
etterlevelse ved tre, fem, ni og syv poster. (Målinger fortsetter)

Diskusjon
Flere forbedringstiltak er iverksatt.
Mangelfull kunnskap ble avslørt og flere problemområder er identifisert.
Kvalitet, kunnskap og forståelse av skylleromsarbeid er forbedret vesentlig fra det første 
møtet i nettverksgruppa til i dag. 
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POSTER NR 8

GODE OVERVÅKINGSDATA ANSVARLIGGJØR LEDELSEN

Ellen Brustad, Ester Østvold, Rigmor Bratlund, Wenche E. Olsen, Ylva Sandness,  

Bente Rognlien, Camilla Steen, Mette Walberg,  

Smittevernavdelingen, Vestre Viken

mette.walberg@vestreviken.no 

Relevante overvåkinger utfordrer ledelsen til handling, og ledelsen får beslutningsstøtte  
når overvåkingsdataene aggregeres til riktig nivå. 

I 2009 startet etablering og harmonisering i smittevernavdelingen i Vestre Viken.  
Arbeidet har omfattet følgende overvåkinger: 

1. Insidens av postoperative sårinfeksjoner (NOIS) – utvalgte inngrep
2. Antibiotikabruk (forbruk: mengde og profil)
3. Håndsmykkefrihet (”bare below the elbow”)
4. Pasientsikkerhets-programmet (insidens av SVK-sepsis)
5. Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner 

Dataene aggregeres slik at de gir styringsmulighet på ulike ledernivåer. Smittevernavdelingen 
har også etablert system for kommunikasjon av resultatene. I tillegg gjøres de fleste data 
tilgjengelige på intranett.

I Vestre Viken gjøres kvartalsvise prevalensundersøkelser (FHIs kriterier). Inneliggende 
pasienter kl 08 utgjør nevneren. Telleren (helsetjenesteassosierte infeksjoner) rapporteres 
av klinikerne, men kompletteres av smittevernpersonell. Smittevernpersonell sørger således 
for kvalitetssikring av alle prevalensdata ved hjelp av journalgjennomgang for alle gjeldende 
pasienter. 

Vi har erfart at målrettet arbeid med NOIS, antibiotikabruk, håndsmykkefrihet og SVK-sepsis, 
har ført til redusert årlig prevalenstall for helsetjenesteassosierte infeksjoner fra 6,7 (2011) til 
5,2 (2012) og 4,7 (2013) og 4,6 (2014) og endelig 4,1 (2015). Om Vestre Viken vil nå målet 
fra Helse Sør-Øst (3 %), gjenstår å se. 

Vi opplever at når overvåkingsdata viser utilfredsstillende resultater, tar ledelsen selv ansvar 
for forbedringer. Derfor har smittevernavdelingen i Vestre Viken forskjøvet mye tyngde 
fra forebygging til overvåking. Vi erfarer at ledelsen på ulike nivåer selv ønsker å forbedre 
etterlevelse når de blir servert solide data aggregert til riktig nivå. Smittevernavdelingen kan 
da bistå i utforming av nødvendige løsninger, mens ledelsen implementerer tiltrengte tiltak. 
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