
1

Basale smittevernrutiner holder!

Andreas Radtke

Overlege smittevern

St.Olavs Hospital HF



Horisontale smitteverntiltak
V

e
rtikale

 sm
itte

ve
rn

tiltak



Smittekilde

Ikke-smitte

Kontaminering

Direkte smitte

Infeksjon

Bærerskap



Isolering

• Screening

• Enerom

• Smittefrakk

• Hansker

• (Munnbind)

• Skilting

• Desinfeksjon 

• «smittevask»

Bundle:
Hvilke tiltak er 
mest/minst effektiv?
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Isolering

Straffer vi pasientene våre med isolering
fordi vi ikke klarer å vaske oss på hendene?



Isolering er indisert ved:

• MRSA

• VRE

• ESBL, KRE, andre

• C.difficile

• Sår med mye pus

• Diaré

• Tb og annet

Utbrudd
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Pasient1:
Purulent sårinfeksjon med 
gule staphylokokker, 
meticillin sensitiv

Pasient 2:
Tidligere ESBL UVI, antatt 
bærerskap

Spørsmål 1:
Hvem er viktigere å få isolert?

Spørsmål 2:
Hvem av de to har større sjanse å bli isolert i praksis? 



Effekt av isolering 
(endemisk setting) 

MRSA og VRE smitte:
• Godt kontrollerte studier kunne 

ikke vise at isolering ga mindre 
smitte 

MRSA:
Harbarth et al., JAMA 2008, 
299:1149ff.
Huskins et al., N Engl J Med 2011, 
364:1407ff.

VRE f.eks. 
deAngelis J Antimicrob Chemother
2014, 69:1185ff.
Huskins et al., N Engl J Med 2011, 
364:1407ff.



Isolering er en ulempe for den isolerte

• Psykologiske effekter av isolering

• Effekter på behandling

• Kostnader

• Etiske vurderinger



Psykologiske effekter

• Varierende funn

– Noen studier viser høyere score på angst og 
depressionstester

– andre ikke

Gammon et al., Int J Nurs Pract 1998, 
4:84ff.
Kennedy et al., Spinal Cord 1997, 
89:53ff.

Day et al., Am J Inf Contr 2011, 
39:163ff.
Day et al., ICHE 2011, 79:103ff.



Virkning på pasientbehandling

• Kontakttid med helsearbeidere

– Ca. 50% reduksjon i antall kontakter

• Gjelder ikke intensivavd.

– Ca. 20% mindre kontakttid

• Pasientlogistikk

– Langsommere mottak

– Forsinkelser diagnostikk og behandling

Bl.a.: Morgan et al., 
ICHE 2013, 34:69ff.



Uønskede hendelser hos isolerte

• Rapportert i en rekke studier

– F.eks. feilmedisinering av insulin og 
antikoagulasjon

• En nylig studie fant det motsatte

– Isolerte hadde færre uønskede hendelser

Zahar et al., Intensive Care Med 
2013, 39:2153ff.
Croft et al., ICHE 2015, 36:1268 ff



Kostnader

• Direkte og indirekte kostnader

• Av 1369 pasienter ble 258 avisolert

VerLee et al., Am J 
Infect Control, 2014, 
42:448f.



Etterlevelse av isoleringsregime

• Totaletterlevelese (håndhygiene, hansker, 
frakk): kan være lav 

– Særlig HH før 

• Økende andel isolerte pasienter fører til 
fallende etterlevelse 

– «compliance fatigue» 

Dahr et al., ICHE 
2014, 35:213 ff. 



Etiske vurderinger

• Isolering er en integritetskrenkelse

• Bortimot alle isoleringer er frivillig

– Informasjonsplikt, samtykke

• Hvor mange overføringer av agens skal 
forhindres for å forsvare isolering? 



Hva er alternativet?

• Dekolonisering
– Klorhexidin kroppsvask (,mupirocin)

• Universell smittevernfrakk og handsker

• Økt fokus på håndhygiene og HAI forebygging
– Horisontale tiltak

• Syndromvis tilnærming
– Diaré, større sår, Staph. aureus bærerskap

• Foreløpige analyser viser ingen større 



Kirkland. CID 2009; 48:766-71

St. Olavs

Gjennomsn.

Lav??

Ok?

Lav

Pasavheng.

Pasavhengig

Ok!

Ok!



Konklusjon

• Isolasjon av pasientene er et tiltak med bivirkninger

• Den forebyggende effekten mot kryssmitte
overvurderes muligens

• Isolasjon uten klar effekt kan være etisk problematisk

• Kan erfaringer fra utlandet anvendes på norske 
forhold?
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Potentiale og konsekvens 

for sykehusutbrudd

Bakterie Vurdering av 

potentiale

Konsekvens

HA-MRSA +++ ++

CA- og LA-MRSA +/++ ++

VRE ++ +

ESBL-E.coli +?? ++

ESBL-Klebsiella ++ ++

KRE ++ +++

Acinetobacter ++ +

Andreas Radtke, uhøytidlig

vurdering
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Smitte ESBL 

• I en ikke-utbruddssituasjon er smitte i hjemmet mer effektiv enn smitte 

på sykehus

• Import av ESBL via bærere er minst like hyppig enn smitte under 

opphold

• K.pneumoniae smitter muligens lettere enn E.coli

Tschudin-Sutter, CID, 2012

Hilty, CID, 2012
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