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Hva skal jeg snakke om?

• Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner 
(HAIs)

• Implementeringskunnskap 

• Hvordan implementere resultater fra 

infeksjonsovervåking?

• Oppsummering



En pågående, systematisk innsamling, analyse og 

vurdering av data som er nødvendig for planlegging, 

implementering og evaluering av praksis.

Mayhall. Hospital epidemiology and infection control, Fourth edition. 2012.                

Infeksjonsovervåking
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Mayhall. Hospital epidemiology and Infection control, Fourth edition. 2012.                



Overvåking av infeksjoner – mange 
metoder

• Kvantitativt
– Prevalensundersøkelser 

– Insidensundersøkelser

– Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

– Andre lokale og nasjonale kvalitetsregistre

• Kvalitativt
– Helsepersonells observasjoner

– Tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende

– Norsk pasientskadeerstatning

– Fylkesmannen (revisjoner)



Infeksjonskontrollprogram
• «Et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og 

motvirke infeksjoner i institusjonen og for håndtering og oppfølging ved 
utbrudd av slike infeksjoner»1.

• Elementer i et slikt program er 2:

– Infeksjonsovervåking

– Infeksjonsforebygging

• Studier viser redusert forekomst av HAIs etter implementering av
infeksjonsovervåking 3,4.

1. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, Helse og omsorgsdepartementet, 2005.
2. Haley et al. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in us 

hospitals, 1985.(SENIC).
3. Gastmeier et al. Reproducibility of the surveillance effect to decrease nosocomial infection rates, 2009.
4. Astagneau, P et al. Reducing surgical site infections incidence through a network: results from a French ISO-RAISIN 

surveillance system, 2009.



Prevalens på norske sykehjem (2006-2015)

Kilde: Folkehelseinstituttet

6.1%



Prevalens på norske sykehus (2006-2015)

Kilde: Folkehelseinstituttet



Implementering handler om å omsette kunnskap fra 

forskning til praksis.

.

Implementeringskunnskap

Flottorp et al. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring i praksis, 2013.



Implementeringskunnskap

• Effektiv implementering forutsetter at tiltakene 
skreddersys.

• Fortsatt mangelfull kunnskap om implementering.

• Implementering beskrives som «the missing link» 
mellom kunnskap (forskning) og praksis

Kunnskap                           Implementering                           Praksis

Flottorp et al. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring i praksis, 2013.



Audit og feedback

http://kunnskapsbasertpraksis.no/evaluere-praksis/audit/



Audit og feedback

“Audit and feedback generally leads to small but 
potentially important improvements in professional 
practice. The effectiveness of audit and feedback seems 
to depend on baseline performance and how the 
feedback is provided”.

Ivers et al. Audit and feedback: effects on professional practice and healthcare outcome, 2012.



Audit og feedback er mest effektiv når:

• utgangspunktet er dårligst (lav performance)
• ansvarlig er en veileder eller kollega
• den blir gitt flere ganger, både muntlig og skriftlig
• den inkluderer både mål og handling
• den er tilpasset type oppførsel som er målet

Det er usikkert om det er mer effektivt hvis den kombineres
med andre intervensjoner.

Ivers et al. Audit and feedback: effects on professional practice and healthcare outcome, 2012.



Benchmarking
• En prosess med sammenligning 

mellom organisasjoner for å 
identifisere og implementere 
beste praksis for å forbedre 
resultater.

• Effekt er fortsatt usikker, men 
benchmarking er assosiert med 
organisatorisk endring og styrking 
av infeksjonskontroll. 

Haustein et al. Use of benchmarking and public reporting 

for infection control in four high-income countries, 2011.



Andel pasienter med postoperative  infeksjoner 
etter innsetting av totalproteser i hofte 



Skriftlige retningslinjer og 
undervisning

• Passiv spredning av 
retningslinjer og tradisjonell 
didaktisk undervisning har 
liten eller ingen effekt på 
praksis1. 

• Opplæring  har størst effekt 
når den inkluderer work-
shops, bedside undervisning 
og simulering2.

1.Flottorp et al. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring i praksis, 2013.
2. Znigg et al. Hospital organisation, management, and structure for prevention of health-care-associated

infection: a systematic review and expert consensus, 2015.



Hva har dokumentert effekt?

• Klinisk beslutningsstøtte (inkl. påminnere)
• Praksisbesøk 
• Monitorering og tilbakemelding («audit & feed-

back»)
• Lokale opinionsledere
• Skreddersydde tiltak
• Kurs og møter

Fretheim et al. Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer, Kunnskapssenteret, 2015.



Hva gir usikker effekt?

• Nettbasert læring
• Tverrfaglige undervisningsopplegg
• Distribusjon av skriftlig materiell
• Økonomiske insentiver
• Samarbeid på tvers av profesjonsgrupper
• Sjekklister
• Strategier for å endre organisasjonskultur
• Offentliggjøring av kvalitetsindikatorer

Fretheim et al. Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer, Kunnskapssenteret, 2015.



Pasienten og pårørendes rolle
• Økt brukermedvirkning innen alle deler av helsetjenesten og innen 

forskning er en prioritert  og ønsket utvikling fra myndighetene1,2. 

• Pasienter og pårørende kan bidra med å etterspørre etterlevelse av 
retningslinjer og overvåkingsdata 3,4.

1. HelseOmsorg21, Helse og omsorgsdepartementet, 2014.
2. St. melding 10 (2012–2013). God kvalitet – trygge tjenester— Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og

omsorgstjenesten.
3. Seale et al. Ask, speak up and be proactive: Empowering patient infection control to prevent health care –acquired

infections, 2015.
4. Pittet et al. Involving the patient to ask about hospital hand hygiene: A National Patient safety Agency feasibility

study, 2011.



Barrierer for implementering

Vellykket implementering forutsetter blant 
annet forståelse for sosiale, politiske og 
psykologiske barrierer for endring. 

Bask et al. Reality check for checklists, 2009.



Hvordan implementere 
resultater fra 
infeksjonsovervåking



Har ledere på kirurgiske avdelinger i Norge kunnskap om 
infeksjonsovervåking av postoperative sårinfeksjoner? N=12

Spørsmål Svar

Hva er NOIS*? Riktig svar: 4

Hvilke typer infeksjonsregistreringer 
foregår ved din avdeling? 

Svar: Prevalens:7  
Insidens:   4

Hvilke prosedyrer monitoreres ved 
insidensundersøkelsen? 

Riktig svar: 5 

Kjenner du til resultatene av 
insidensundersøkelsene? 

5 svarte positivt

Bruker du resultatene til monitorering
eller med tanke på å påvirke 
forekomst av infeksjoner? 

5 svarte positivt

.* NOIS - Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Viste. Ikke publiserte data, 2014.





10 nøkkel-komponenter av betydning for implementering av 
et infeksjonskontrollprogram i sykehus

• Tilstrekkelig smittevernpersonell.

• Ikke overbelaste bygninger eller personell.

• Minimere bruk av innleid personell.

• Tilstrekkelig og enkel tilgang til utstyr.

• Bruk av guidelines i kombinasjon med praktisk opplæring og 
trening.

• Opplæring og trening må involvere personell som er nærmest 
pasienten og være team- og oppgaveorientert .

Znigg et al. Hospital organisation, management, and structure for prevention of health-care –associated infection: a systematic
review and expert consensus, 2015.



10 nøkkel-komponenter av betydning for implementering av 
et infeksjonskontrollprogram (forts.)

• Standardisert og systematisk audit med jevnlig feedback.

• Gjennomføre overvåking (prospektiv ) med aktiv feedback, helst som del 
av et nettverk.

• Implementere infeksjonskontrollprogram med en multimodal strategi 
(bundels, sjekklister og hensyntagen til lokale forhold).

• Identifisere og engasjere forbilder (champions).

• En positiv organisasjonskultur (på tvers av avdelinger og yrkesgrupper).

Znigg et al. Hospital organisation, management, and structure for prevention of health-care –associated infection:

a systematic review and expert consensus, 2015.

Russo et al. Characteristics of national and statewide health care-associated infection surveillance program: A qualitative study, 2016



Oppsummert – hva hemmer og fremmere 
implementering av infeksjonsovervåking

Fremmer:
• Deltakelse i (nasjonale/internasjonale) nettverk

• Audit

• Feedback til alle interessenter

Hemmer:
• Manglende lederskap

• Begrenset personellressurser for å gjennomføre overvåking

• Infeksjonskontroll har lav prioritet

Znigg et al. Hospital organisation, management, and structure for prevention of health-care –associated infection: a systematic review and 
expert consensus, 2015.



Er dette godt nok?





Sykehus vs. sykehjem





Det enkle er ofte det beste…

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/



Oppsummering

• Infeksjonsovervåking kan bidra til redusert 
sykdomsbyrde forutsatt:

– Implementering av kunnskapsbaserte tiltak (f. eks. 
audit og feedback)

– Målrettet bruk av resultater 
– Tilpasset lokale forhold
– Involvering av ledere



“The ultimate goal is to 
manage quality.
But you cannot manage it 
until you have a way to 
measure it, and you 
cannot measure it until 
you can monitor it.”

Florence Nightingale 
1820-1910


