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Kasuistikk 2 
 
 
Du er fersk sykehjemslege på en langtidsinstitusjon for pasienter med alvorlig demens.  
Du har nylig tatt i mot en ny pasient , som i dagene etter ankomst har vært  
mer urolig og forvirret enn rapportert fra hjemmet. Pasienten har permanent 
urinkateter av ukjent grunn, og en hjelpepleier med 30 års erfaring fra sykehjemmet  
har tatt en urinstiks  rett fra kateterposen pga. grumsete urin med stygg lukt.   
Hun er bestemt på at  pasienten trenger antibiotika pga. UVI, som hun mener også  
kan forklare hennes økende forvirring.  
 
Hva gjør du?  
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Krüger K et. al. Nurs Res Pract 2011 
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Målrettede tiltak i sykehjemsetaten i 
Bergen kommune fra 2014 

• 2014  
– Ny organisering av legegruppen 

– Regelmessig undervisning i 
infeksjonssykdommer/smittevern 

• 2015 
– Metodebok i sykehjemsmedisin 

• 2016 
– Nytt infeksjonskontrollprogram  

– Innføring av journalsystemet GBD 



Organisering 



Undervisning/veiledning   

• Felles undervisning for alle sykehjemsleger 2 
timer per måned 

• Teambasert undervisning 1 time hver annen 
uke 

• Teamoverlege faglig ansvarlig for legegruppen 
i sitt team og tilgjengelig for telefon-
konsultasjon og evt. tilsyn   



www.sykehjemshandboka.no 

Stikkordsøk 

Stikkordsøk 

http://www.sykehjemshandboka.no/




Innføring av journalsystemet GBD 



Påstand nr. 2  



Infeksjonsforebygging og behandling – hvordan 
bli bedre?   

Gode klinikere 

Mikrobiologisk kunnskap 

Systematisk infeksjonsovervåkning 
Bedre bemanning  

Bedre samarbeid med spesialist- 
helsetjenesten 

Forskning 

Systematisk overvåkning av antibiotikaforbruk 

Undervisning  

Aktiv bruk av metodebøker  
og annen litteratur 

Bedre kommunikasjon mellom yrkesgrupper 

Effektiv implementering av infeksjonskontrollprogram 



Kasuistikk  
 
Du er fersk sykehjemslege på en langtidsinstitusjon for pasienter med alvorlig demens.  
Du har nylig tatt i mot en ny pasient , som i dagene etter ankomst har vært  
mer urolig og forvirret enn rapportert fra hjemmet. Pasienten har permanent 
urinkateter av ukjent grunn, og en hjelpepleier med 30 års erfaring fra sykehjemmet  
har tatt en urinstiks  rett fra kateterposen pga. grumsete urin med stygg lukt.   
Hun er bestemt på at  pasienten trenger antibiotika pga. UVI, som hun mener også  
kan forklare hennes økende forvirring.  
 
Hva gjør du?  
 
 
 
 
 



Kasuistikk  
 
 Se til pasienten  

 Ingen lokale symptomer  
 Ikke feber eller allmenn påvirkning 

 
 Vurder andre årsaker til forverret kognitiv funksjon 

 Mest sannsynlig pga. endring i pasientens miljø 
 

 Se an situasjonen 
 Pasienter blir ofte bedre etter en liten uke i sitt nye miljø 
 Urinstiks og dyrkning skaper ofte problemer ved upresis klinisk  
      inngang til prøvetaking og fører ofte til unødvendig  
      antibiotikabehandling 
 

 Vurderer indikasjon for permanent urinkateter 
 Øker risikoen for UVI 
 Blir ofte anlagt på tynt grunnlag 
 Gjør tolkning av dyrkningssvar vanskelig  

 
 
 



Oppsummering 

• Infeksjonsforebygging og behandling i 
sykehjem er utfordrende 

 

• Standardisering og struktur er viktig  

 

• Målrettede tiltak langs flere akser er 
nødvendig  

 

 

 

 


