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2. Hva er egentlig "horisontal og vertikal tilnærming" til 
isolasjon?

3. Kunnskapsgrunnlaget

4. Kommentarer til debatt om tiltak som pågår (utaskjærs) 
– uten å overlappe senere innlegg for mye

1.Hva er en "Hellig Ku" ?
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Store Norske leksikon:

"Hellig ku, noe som ikke kan ofres eller overgis; 
i norsk språkbruk en person eller et begrep
som det ikke er tillatt å kritisere."

 Periodevis intens debatt i utlandet om relative fortrinn og ulemper 
ved vertikal og horisontal tilnærming

 Mindre aktuell problemstilling  i land som i Norden og Nederland, 
med lav endemisitet for multiresistente mikroorganismer (MRDO)
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Gjeldende nordiske "isolasjonsveileder"

• Siste norske utgave publisert i 2004   - "FHI Smittevern 9" 

• Søk på "vertikal" i den fulle teksten = 0 treff, søk på "horisontal" 
ga 2 treff – begge gjaldt overflater

• Vertikal versus horisontal tilnærming er ikke problematisert 
verken i norske, svenske * eller danske ** isolasjonsretningslinjer

*    Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag (Socialstyrelsen 2006)

** Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer. Om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, 
herunder isolation. Statens Seruminstitut 4. udgave 2011



VERTIKAL  TILNÆRMING (VT)
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- men som regel, i tillegg:

• Såkalt "Active culture surveillance" tillegges 
stor vekt 

• Store ressurser settes inn for "search and 
destroy" rettet mot multiresistente bakterier

• VT ble drevet frem av sterk økning av MDRO –
spesielt MRSA på 80- og 90-tallet

• Kontaktsmitteregimer for bærere 
og infiserte pasienter

• Dekolonisering av bærere
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• Bærerskap av f.eks. MRSA, VRE, ESBL, ESBLCARBA utgjør et 
reservoar for smitte som HT ikke fanger opp

• Ved å aktivt identifisere de asymptomatiske bærerne, 
isolere dem og/eller sanere dem for sitt bærerskap, vil 
man unngå  smittespredning

• "Active surveillance testing" (AST) ble et begrep på 80-
tallet

RASJONALET  FOR  EN  VERTIKAL  TILNÆRMING

• Pasienter som har infeksjoner, kun utgjør en liten del 
(5-10% av alle som er smittet / bærere.



JB Haug 2016

HORISONTAL  TILNÆRMING (HT)

• Ved HT tar man sikte på å redusere forekomst og overføring 
av ALLE helsetjenesterelaterte infeksjoner.

• Tiltak i mindre grad enn VT mindre avhengig av mikrobe / 
etiologi.

• Man har få kategorier for isolasjon, basert på smittemåte. 

• Bruk av generelle smitteverntiltak som 
kan gjennomføres med ulik vektlegging 
– men som utføres til enhver tid.
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TILTAK  BENYTTET VED  HORISONTAL TILNÆRMING

• Håndhygiene og andre standard smitteverntiltak  innprentes 
ovenfor alt helsepersonell med pasientkontakt

• Kontakt-, dråpe- og luftsmitteisolasjon: dvs. få 
isolasjonsregimer, lettere å implementere

• Klorheksidin helkroppsvask for å redusere patogen hudflora

• Universell bruk av frakker og hansker (spes. intensiv)

• Eksterne miljø; overflate rengjøring og desinfeksjon

• Antibiotika styringsprogram 
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Selv om norsk isoleringsveileder gir dels detaljert og agensspesifikk 
angivelse av isolasjonsmåter, er dette IKKE en vertikal tilnærming
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HT  OG  VT – hva gjelder spesifikt  for isolering?

• Begge tilnærminger (VT og HT) vil ofte benyttes, men vektes ulikt

• Regimene for å isolere pasienten vil stort sett være de samme

• Det er indikasjonen for i det hele tatt å isolere pasienten som er ulik:

- vertikal betyr en målrettet isolering rettet mot spesifikke typer 
multiresistente mikrober eller spesielle pasientgrupper.

- horisontal gir generelle regler for isolering basert på (antatt) 
smittemåte og gjelder for alle
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Grading of Recommendations 
Assessment, Development, 

and Evaluation 
(GRADE) Working Group

www.gradeworkinggroup.org

Systemet appliseres på et økende antall retningslinjer og anbefalinger over hele verden

Hva er kunnskapsgrunnlaget når det isolering
av pasienter med multiresistente bakterier?
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Utfordringer i tolkninger av studier

• Innen smittevern finnes generelt svært få randomiserte studier med 
kontrollert design  - slik sett i beste Semmelweiss tradisjon….

• Godt gjennomførte, store OBSERVASJONSSTUDIER har ofte til felles at 
tiltak gjennomføres som "bundles"

• Det er vanskelig å avgjøre hvilken betydning de enkelte tiltak i 
"bundles" har for utfallet

• Det har vist seg at "vertikale elementer" trolig har mindre betydning 
enn de tiltak som hører til den horisontale tilnærmingen
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Kontrollerte studier av ulike tiltak for å redusere kryss-smitte ved MRSA (inkl. isolasjon)

*  Fatkenheuer et al, Lancet 2015
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MRSA "search and destroy":   > 100 studier av "Active surveillance
testing" for MRSA, de fleste av lav til moderat kvalitet

• Nederlandske publikasjoner (1) om sitt "program" er overbevisende 
positive

• Amerikanere mer skeptiske, debatt pågår om nytten av AST (2,3)

• Motargumenter er f.eks. at CA-MRSA finnes i nesen kun hos ca. 45%, 
og isolert MRSA halsbærerskap sees i 13-15% av koloniserte

MRSA

1. Vos et al. 5 years of experience implementing a methicillin-resistant Staphylococcus aureus search and destroy policy at the largest
university medical center in the Netherlands. Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30(10): 977–984.

2. Wenzel RP, Bearman G, Edmond MB. Screening for MRSA: a flawed hospital infection control intervention. Infect Control Hosp
Epidemiol 2008;29:1012–8.

3. Farr BM, Jarvis WR. Why we disagree with the analysis of Wenzel et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30:497–8.
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TILTAK i en ENDEMISK SETTING for MDR K. pneumoniae og ESBL hos Enterobacteriaceae 

*

* Tacconelli et al, CMI 2013. ESCMID Guidelines IC measures MDR GNB
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TILTAK i en EPIDEMISK SETTING - MDR K. pneumoniae og ESBL hos Enterobacteriaceae *

* Tacconelli et al, CMI 2013. ESCMID Guidelines IC measures MDR GNB
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EPIDEMISK situasjon

Sterk anbefaling når foreligger

ESBL-produserende Enterobacteriaceae 
(E. coli, Klebsiella)

GRADE

«Level of evidence»  er MODERAT for

• MDR  Acinetobacter baumanii

• Stenotropomaonas maltophilia

og SVÆRT LAV for

• MDR Klebsiella pneumoniae

• MDR Pseudomonas aeruginosa

• Burkholderia cepacia

TILTAK:   

IMPLEMENTERE MÅLRETTET HÅNDHYGIENEPROGRAM 
FOR Å REDUSERE SPREDNING AV MDR BAKTERIER *

ENDEMISK situasjon

Sterk anbefaling når foreligger

ESBL-produserende Enterobacteriaceae 
(E. coli, Klebsiella)

GRADE

«Level of evidence»  er MODERAT for

• MDR Klebsiella pneumoniae

• MDR Pseudomonas aeruginosa

• MDR  Acinetobacter baumanii

og SVÆRT LAV for

• Stenotropomaonas maltophilia

• Burkholderia cepacia

* Tacconelli et al, CMI 2013. ESCMID Guidelines IC measures MDR GNB



JB Haug 2016

Viktigste tiltak mot ESBL og andre MDR 
Enterobacteraceae – samt Cl. difficile :

Antibiotika 
styringsprogram
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DE  NEGATIVE  
EFFEKTENE  AV 
ISOLERINGSREGIMER

- gjelder generelt, men 
vil være spesielt 
prevalente ved 
horisontal tilnærming

… (?)
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Følgende negative effekter av isolering er underbygget av studier:

1. Redusert kontakt med helsepersonell i forhodl til ikke-isolerte (1,2)

2. Forsinkelser i diagnostikk og behandling av isolerte pasienter (3-5)

3. Aggravering av kliniske symptomer, og økt psykisk stress (6,7)

4. Redusert pasienttilfredshet med den medisinske omsorgen (sier seg selv!)

1. Kirkland, K.B. and J.M. Weinstein, Adverse effects of contact isolation. Lancet, 1999. 354(9185): p. 1177-8.
2. Evans, H.L., et al., Contact isolation in surgical patients: a barrier to care? Surgery, 2003. 134(2): p. 180-8.
3. Gilligan, P., et al., Impact of admission screening for methicillin-resistant Staphylococcus aureus on the length of stay in an 

emergency department. J Hosp Infect, 2010. 75(2): p. 99-102.
4. Johnson, D.W., et al., Delay of transfer from the intensive care unit: a prospective observational study of incidence, causes, 

and financial impact. Crit Care, 2013. 17(4): p. R128.
5. Stelfox, H.T., D.W. Bates, and D.A. Redelmeier, Safety of patients isolated for infection control. JAMA, 2003. 290(14): p. 

1899-905.
6. Tarzi, S., et al., Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: psychological impact of hospitalization and isolation in an older 

adult population. J Hosp Infect, 2001. 49(4): p. 250-4.
7. Catalano, G., et al., Anxiety and depression in hospitalized patients in resistant organism isolation. South Med J, 2003. 

96(2): p. 141-5.
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KONKLUSJONER

Vertikal tilnærming  krever aktiv identifikasjon av bærerskap med 
multiresistent bakterie, følgelig trengs:

• mer ressurser (arbeidstid, laboratoriekostnad, sykefravær)
• en høyere aktivitet og større krav til fagkunnskap

En forutsetning for å lykkes med horisontal tilnærming er: 
• kontinuerlig evaluering av tiltakene, 
• støtte i et robust kvalitetssystem, 
• kjennskap til lokal epidemiologi 
• god og vedvarende opplæring av helsearbeidere. 

I lavendemiske land er HT en egnet tilnærming, 
og VT egnet ved utbrudd


