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VELKOMMEN TIL FAGKONFERANSEN  
I NORSK FORUM FOR SMITTEVERN I HELSETJENESTEN  

Kjære konferansedeltakere  

På vegne av styret i Smittevernforum vil jeg med dette ønske dere hjertelig velkommen 
til vår fagkonferanse i smittevern. 2016 har vært et spennende og utfordrende år 
for organisasjonen, ettersom vårt langvarige samarbeid med NSH (Norsk sykehus- og 
helsetjenesteforening) ble avsluttet. Selv om det har betydd at vi har måttet ta på oss 
flere oppgaver selv, har styremedlemmene virkelig ”risen to the challenge” og løst 
utfordringene vi har møtt.

Det blir spennende å møtes i Bergen, hjembyen til det første nasjonale registeret  
for smittsomme sykdommer og kjent for stadig nye nedbørsrekorder.

Vi har jobbet grundig med programmet og håper det reflekterer pågående debatter  
i Norge og resten av verden, og at programmet vil oppleves som relevant for både 
spesialist- og kommunehelsetjenesten. Vi skal blant annet forsøke å forutsi hva fremtiden 
bringer for smittevern, se på dekontaminering og diskutere bruk av isolering.
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Jeg vil også benytte anledningen til å minne om at Smittevernforum er en medlemsorganisasjon. 
Et av forumets hovedmål er å oppmuntre til meningsutveksling. La oss diskutere faglige 
utfordringer i en vennligsinnet kontekst! 

Infeksjonskontroll er en multidisiplinær oppgave og det er viktig at organisasjonen reflekterer 
dette. I år hilser vi mange nye konferansedeltakere velkommen og for første gang skal vi ha  
et møtested for de som ikke har vært på årskonferansen før. Jeg vil be hver og en av dere om  
å ta godt imot nye deltakere og være med å videreutvikle nye nettverk. 

Jeg gleder meg til å se dere og jeg håper vi får et konstruktivt og hyggelig møte.

VELKOMMEN

 

Oliver Kacelnik, styreleder
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STYRET I NORSK FORUM FOR SMITTEVERN I HELSETJENESTEN 

Oliver Kacelnik
Styreleder
Lege, PhD 
Avd. for infeksjons overvåking, 
Folkehelseinstituttet

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  
utviklings avdelingen,  
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Styremedlem
Regional smittevernsykepleier
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Helse Nord (KORSN)
Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF

Pia Cathrin Kristiansen
Styremedlem
Hygienesykepleier
Skedsmo kommune

Anne-Lise Grøholt
Sekretær
Pensjonist, tidligere 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 Helseforetakenes hjemmesider, regionale kompetansesentre  
og Folkehelseinstituttet

• 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.  
Smittevernforums industripartnere er viktige støttespillere som beriker arrangementet med sine 
mangfoldige produkter og kunnskaper. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

3M Norge AS ABIGO Medical A/S Alere AS

Antibac AS Avalon Medical AS B. Braun Medical AS

Brage Medical AS Deconx International AS Diagen AS

DMedical AS Endomed AS Friske Rom AS

Getinge Norge as Granberg AS KvinTo AS

Lilleborg Profesjonell Mediplast Innova AS Mediq Norge AS

Miele Professional Mölnlycke Health Care AS Olympus Norge AS

Partnermed AS Puls AS SoftOx Solution AS

Thune Produkter AS Vingmed AS Wellspect HealthCare
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UTSTILLEROVERSIKT

UTSTILLEROVERSIKT  
SMITTEVERNFORUM 19.-20.10.2016 

KU
RS

DE
SK

 
Standnr Bedrift 

1 Getinge Norge as 
2 Vingmed AS 
3 Olympus Norge AS 
4 DMedical AS 
5 Deconx International AS 
6 Miele AS PROFESSIONAL 
7 Mediq Norge AS 
8 Friske Rom AS 
9 Antibac AS 

10 Mediplast Innova AS 
11 Wellspect HealthCare 
12 Avalon Medical 
13 B.BraunMedical AS 
14 3M Norge 
15 Mölnlycke Health Care 
16 Puls as 
17 PartnerMed AS 
18 Brage Medical 
19 Endomed AS 
20 SoftOx Solution AS 
21 Alere AS 
22 KvinTo AS 
23 Lilleborg Profesjonell 
24 Abigo Medical AS 
25 Granberg AS 
26 Thune Produkter AS 
27 Diagen AS 

PLENUM 

RESEPSJON 

POSTERS 

17 
18 28 

29 

NYKOMMERKROK 

Standnr Bedrift
 1 Getinge Norge as
 2 Vingmed AS
 3 Olympus Norge AS
 4 DMedical AS
 5 Deconx International AS
 6 Miele AS PROFESSIONAL
 7 Mediq Norge AS
 8 Friske Rom AS
 9 Antibac AS
 10 Mediplast Innova AS
 11 Wellspect HealthCare
 12 Avalon Medical
 13 B.BraunMedical AS
 14 3M Norge
 15 Mölnlycke Health Care
 16 Puls as
 17 PartnerMed AS
 18 Brage Medical
 19 Endomed AS
 20 SoftOx Solution AS
 21 Alere AS
 22 KvinTo AS
 23 Lilleborg Profesjonell
 24 Abigo Medical AS
 25 Granberg AS
 26 Thune Produkter AS
 27 Diagen AS



PROGRAM
ONSDAG 19. OKTOBER 2016  

kl. 10.30 Registrering og utstillingsbesøk

kl. 11.00 Velkommen 
 Oliver Kacelnik, leder av Smittevernforum

kl. 11.20 Forumsforedrag: Fremtidens smittevern   
 Frode Forland, fagdirektør, Folkehelseinstituttet 

kl. 12.15 Minglelunsj og utstillingsbesøk

ISOLERING – EN HELLIG KU? 
 
kl. 13.15 Horisontal og vertikal tilnærming 
 Jon Birger Haug, overlege, Sykehuset Østfold

kl. 13.45 Isolering – hva koster det? 
 Petter Elstrøm, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

kl. 14.30  Utstillingsbesøk 

kl. 15.00 Vi må isolere!  
 Dorthea H. Oma, overlege, Haukeland universitetssjukehus

kl. 15.30 Basale smittevernrutiner holder! 
 Andreas Radtke, overlege, St. Olavs Hospital

kl. 16.00 Isolering av patienter med smittsamma sjukdomar  
– hur upplevs det?  

 Susanne Wiklund, hygiensjuksköterska, Stockholms län
  
kl. 16.30 Utstillingsbesøk 

kl. 17.00 Posterpresentasjon i plenum 

kl. 18.00 Slutt på fagprogrammet

kl. 19.30 Middag på hotellet
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SESJON 2 SPESIALISTHELSETJENESTEN

kl. 14.00 Nasjonal strategi for dekontaminering    
Egil Lingaas, avdelingsleder, 

 Oslo universitetssykehus

kl. 14.20 Anskaffelse av medisinsk gjenbruksutstyr  
Linda Ashurst, leder, Nasjonal kompetansetjeneste 

 for dekontaminering 

kl. 14.40 Robotkirurgi – reprosessering av utstyr   
Erling Hansen, Sterile Reprocessing Specialist,   
Intuitive Surgical Inc.

SESJON 1 KOMMUNEHELSETJENESTEN

kl. 14.00 Hva kan gå galt på skyllerommet?  
 Eirik Grant Furre, avdelingsingeniør, 
 Haukeland universitetssjukehus

kl. 14.20 Infeksjonsforebygging og behandling 
 til pasientens beste   

Bård Reiakvam Kittang, overlege, Bergen kommune 

kl. 14.40 Urinkateterbruk – rom for forbedring!   
Laila Aarnes, hygienesykepleier, Helse Førde

kl. 15.00 Utstillingsbesøk

IMPLEMENTERING I HELSETJENESTEN

kl. 15.30 Fra overvåkning til færre infeksjoner  
 Anne Mette Koch, spesialrådgiver, Haukeland universitetssjukehus

kl. 16.00 Chlorhexidine everywhere in the ICU?   
Philippe Eggimann, Senior Physician,  Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, 
Switzerland

kl. 16.50 Pris for beste utstilling
kl. 17.00 Slutt på fagprogrammet
kl. 17.00 Møte for utstillere

kl. 19.30 Aperitiff, festmiddag

TORSDAG 20. OKTOBER 2016  

 
FREMTIDENS SMITTEVERN

kl. 08.30 Den postantibiotiske æra – hvor nærme er vi?  
 Christoffer Lindemann, overlege, Haukeland universitetssjukehus

kl. 09.00 Antibiotikastyring i sykehus – gammelt og nytt, lånt og eget
 Ingrid Smith, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk 
 i spesialisthelsetjenesten

kl. 09.20 Antibiotikastyring i hus og heim  
 Nicolay Harbin, lege/rådgiver, Antibiotikasenteret for primærmedisin

kl. 09.45 Utstillingsbesøk 

kl. 10.15 Hvor setter vi inn støtet? 
 Møteleder: Egil Lingaas, avdelingsleder, Oslo Universitetssykehus 

 Mette Walberg, overlege, Vestre Viken
 Preben Aavitsland, leder, Smittevernlegene  

– nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger
 Per Espen Akselsen, overlege, Haukeland universitetssjukehus

kl. 12.30 Minglelunsj og utstillingsbesøk 
 Generalforsamling



PR
O

G
R

A
M

FREDAG 21. OKTOBER 2016  

 
VEIEN VIDERE

kl. 08.30 Prevention of Central Line Associated Blood Stream Infection   
Philippe Eggimann, Senior Physician, Centre Hospitalier Universitaire 

 Vaudois, Switzerland

kl. 09.45 Modell Nord – samhandling om smittevern   
Hilde Isaksen, smittevernsykepleier 

 Kirsten Gravningen, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge

kl. 10.15 Pause, og utsjekk fra rommene

kl. 10.45 Status for prevalensregistreringen   
Hanne Merete Eriksen, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

kl. 11.15 Siste nytt i Norden
 Utdeling av posterpris
 Avslutning

kl. 12.00 Lunsj

 Slutt

Med forbehold om at det kan bli endringer i programmet
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Ta kontakt med  oss for en uforpliktende prat om vår desinfeksjonsrobot: 

telefon: 32 83 59 00  -  e-post: info@bragemedical.no  -  web: www.bragemedical.no 

Desinfiser et helt rom og inventar  

 Nocospray i kombinasjon med Nocolyse One Shot er godkjent av SLV (Statens                        
Legemiddelverk) til bruk mot bakterier, virus, sopp, sporer og mycobakterier (tbc). 

 Roboten er meget enkel og trygg i bruk og krever minimalt med vedlikehold. 

Veier mindre enn seks kilo, er lett å flytte og behandler rom opp til 1000 m₃. 

 Vi får svært gode tilbakemeldinger fra alle som bruker Nocospray roboten daglig ved 
norske sykehus, institusjoner og i ambulanser. 

Brage Medical AS er forhandler av Nocospray i Norge. Vi har levert  
desinfeksjonsmidler (VirKon og PeraSafe) og utstyr til  helsevesenet i en 
årrekke og har lang erfaring med løsninger til hygiene og desinfeksjon.  

ved å trykke på en knapp! 
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Smittevernforum ønsker å takke  
våre samarbeidspartnere  
for annonsering på:

smittevernforum.no

Vil ditt firma også ha direkte link til deres hjemmesider fra  
www.smittevernforum.no/samarbeidspartnere-og-sponsorater/?

Ta kontakt med styremedlem June Aksnes på epost: 
june.aksnes@helse-bergen.no
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Sammendrag foredrag

ONSDAG 19. OKTOBER

HORISONTAL OG VERTIKAL TILNÆRMING

Jon Birger Haug, smittevernoverlege, 

Sykehuset Østfold, Avdeling for smittevern

jobhau57@gmail.com   

Introduksjon
Isolering av smitteførende pasienter kan gjennomføres ved såkalt vertikal (VT) og horisontal 
(HT) tilnærming. VT er i hovedsak basert på aktiv overvåkning og identifikasjon av bærere 
av multiresistente mikrober som MRSA, ESBL og VRE, etterfulgt av patogenspesifikke tiltak – 
inkl. isolering – for å bryte smittekjeden. HT består av mer generelle tiltak for å redusere alle 
helsetjenesterelaterte infeksjoner uansett patogen. HT legger vekt på basale smittevernrutiner 
og få kategorier av isolering basert på smittemåte.

Metode
En kort gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for isolering blir gitt. Generelt kan hevdes  
at effektstudier av de fleste smitteverntiltak helt siden Semmelweiss gjennomgående har hatt 
lav til moderat kvalitet. 

Diskusjon
HT og VT overlapper noe og brukes gjerne i kombinasjon, og den relative vektleggingen 
avhenger av geografisk kontekst. VT har mer utbredt i land med vesentlige resistens problemer, 
tiltakene er relativt ressurskrevende og blir gjennomført over kortere tid – typisk ved utbrudd. 
Vedvarende VT for MRSA har vært en suksess i Nederland og i Norden med sin «search and 
destroy» politikk, men har hatt varierende effekt i studier fra land med høyere MRSA prevalens. 
HT mer generelle tiltak skal gjennomføres «kontinuerlig», og hevdes å representere bedre 
kostnad/nytte-effekt i endemiske situasjoner. Konklusive data vedr. ulik kostnad/effekt for VT 
og HT foreligger dog ikke. En potensiell fare ved HT, med få kategorier for isolasjonsregimer, er 
overisolering og mulig fravær eller forsinkelse av nødvendig diagnostikk og behandling. VT med 
et større antall patogenspesifikke isolasjonsregimer kan være vanskelig å gjennomføre i praksis. 
Clostridium difficile er eksempel på en patogen som bør bekjempes ved å kombinere det beste 
fra både VT og HT. 

Konklusjon
En forutsetning for å lykkes med HT er kontinuerlig evaluering av tiltakene, støtte i et robust 
kvalitetssystem, kjennskap til lokal epidemiologi og god opplæring av medarbeidere. VT er 
egnet ved utbrudd og krever aktiv identifikasjon av bærerskap. 
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ONSDAG 19. OKTOBER

ISOLERING – HVA KOSTER DET?

Petter Elstrøm, forsker, Folkehelseinstituttet, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging

petter.elstrom@fhi.no   

Flere internasjonale studier viser assosiasjon mellom MRSA-infeksjon og økt sykdomsbyrde, 
samt økte kostnader for helsetjeneste og samfunn, sammenlignet med MSSA-infeksjoner. Ved 
alvorlige MRSA-infeksjoner kan økte kostnader først og fremst knyttes til dyrere behandling, 
lengre liggetid og økt risiko for reinnleggelser. 

I Norge forebygges smittespredning av MRSA med omfattende smitteverntiltak i sykehus. Vi 
har lite kunnskap om hva isolering og andre smitteverntiltak koster, i hvor stor grad tiltakene 
forebygger sykdom og død, og om smitteverntiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

Ved Folkehelseinstituttet pågår det nå to studier på helsemessige og økonomiske konsekvenser 
av MRSA. Den ene sammenligner hospitaliserte pasienter med og uten MRSA i forhold til 
kostnader (generert gjennom DRG), liggetid og reinnleggelser. I den andre studien bygger vi 
en modell for sykdomsbyrde og kostnader, der det bygges inn detaljerte kostnader for sentrale 
smitteverntiltak og kostnader for både sykehus og samfunn som følge av MRSA-sykdom.

Foredraget tar utgangspunkt i foreløpige resultater fra disse to studiene, med det målet å 
besvare hva isolering koster og hva de helsemessige og økonomiske konsekvensene blir med  
og uten isolering av MRSA-positive pasienter.

BASALE SMITTEVERNRUTINER HOLDER!

Andreas Radtke, smittevernoverlege, St. Olavs Hospital HF, Seksjon for smittevern

andreas.radtke@ntnu.no   

Smitteisolering av pasienter er et forebyggende tiltak for å forhindre kryssmitte og 
infeksjonsutbrudd i helseinstitusjoner. Smitteisolerte pasienter opplever ofte isoleringen som 
belastende og de kan bli deprimerte. De får sjeldnere tilsyn fra helsepersonell, og diagnostikk 
og behandling forsinkes ofte. Isolering genererer betydelige mengder med avfall og er dermed 
miljømessig ugunstig. Etisk sett gir pasienten avkall på en del av sin personlige frihet og 
sammen med de andre ulempene isolering medfører, må den gevinsten som isolering medfører 
være klar og betydelig. Studier har ofte problemer å vise sikre effekter av isolering, utenom  
i utbruddsituasjoner. 
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Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Telefon + 47 22 70 63 70. 
Varemerkene, navnene og logoen for Mölnlycke Health Care and BIOGEL® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene  
Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2016. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. 

✔	 Tydelig, rask og stor indikering

✔	 Hver eneste hanske er lufttestet for hull

✔	 Industriledende AQL fri for hull – konkurrenters hansker  
har større sannsynlighet for å ha ett hull rett ut fra pakken.
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Nesten hver dag får noen en 
punksjon. Takket være 
indikatorsystemet oppdages 
det med en gang. 
Ann-Louise Johansson, operasjonssykepleier

For mer informasjon kontakt din lokale Mölnlycke representant. 
Finn ut mer på www.molnlycke.no

Du gir alt hver dag. 
Du fortjener all den 

beskyttelsen du kan få.
Biogel® Doble hansker Indikator System

Merker opptil 97% av hanskepunksjonene.1
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ONSDAG 19. OKTOBER

ISOLERING AV PATIENTER MED SMITTSAMMA SJUKDOMAR  
– HUR UPPLEVS DET?

Susanne Wiklund, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholms län

susanne.wiklund@sll.se   

Vårdhygieniska experter rekommenderar ofta isolering/vård på enkelrum för patienter med 
vissa smittsamma sjukdomar. Anledningen till rekommendationen är att det anses förebygga 
smittspridning. Men vad händer känslomässigt med patienter som isoleras, och hur kan 
isoleringen påverka patienternas behandling? Ytterligare en intressant frågeställning är hur 
personalen kan påverkas känslomässigt av att vårda isolerade patienter med smittsamma 
sjukdomar, och hur det i sin tur påverkar beteendet gentemot patienterna? Föreläsningen  
syftar till att belysa svårigheter som kan uppstå i omvårdnaden, men också att vårdhygieniska 
experter kan bidra till att förbättra omhändertagandet av patienterna, samt skapa en trygg  
och professionell arbetsmiljö för personalen. Föreläsaren tar inte ställning till vilka patienter  
som skall isoleras/vårdas på enkelrum, utan vill belysa upplevelser som kan uppkomma som  
en konsekvens av isoleringen.

TORSDAG 20. OKTOBER

DEN POSTANTIBIOTISKE ÆRA – HVOR NÆRME ER VI?

Christoffer Lindemann, overlege/stipendiat, Haukeland Universitetssjukehus,  

Mikrobiologisk avdeling / UiB

paul.christoffer.lindemann@helse-bergen.no   

Antimikrobiell resistens er et stadig økende problem globalt. Fagmiljøene har begynt å snakke 
om den «postantibiotiske æra» og «slutten på den moderne medisin». Situasjonen er i mange 
områder av verden ute av kontroll. Eksempler er karbapenemaseproduserende Gram-negative 
stavbakterier i Asia og Sør-Europa, MRSA i USA og MDR-TB i tidligere Sovjetunionen. I Norge 
er resistensproblematikken hovedsakelig knyttet til import og enn så lenge begrenset, selv 
om forekomsten også her er bekymringsfullt økende. Hovedutfordringen i Norge i tiden som 
kommer er resistens i Gram-negative stavbakterier, som E. coli og K. pneumoniae. 
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TORSDAG 20. OKTOBER

ANTIBIOTIKASTYRING I HUS OG HEIM

Nicolay Harbin, lege/rådgiver, Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

n.j.harbin@medisin.uio.no   

I lys av Regjeringens «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten», med mål å 
redusere totalforbruket av antibiotika med 30 % innen 2020, har Antibiotikasenteret for 
primærmedisin (ASP) fått tildelt en sentral rolle i gjennomføringen av flere tiltak. Disse omfatter 
blant annet intervensjon mot smågrupper av fastleger og gruppebasert etterutdanning av leger 
i kommunale helseinstitusjoner. 

Tiltaket mot landets fastleger starter opp med en pilotintervensjon i Buskerud fylke 
24.11.2016. Intervensjonen bygger på samme modell som kollegabasert terapiveiledning, 
hvor retningslinjene for antibiotikabruk utenfor sykehus blir lagt fram og diskutert. Fastlegene 
vil få utlevert en rapport med sine egne antibiotika forskrivningsdata for et år. Rapporten vil 
sammenligne fastlegens egen forskriving opp mot andre legers forskrivning, som deretter skal 
diskuteres i plenum sammen med legens kollegagruppe. Fokus vil være på infeksjoner i luftveier 
og urinveier hvor potensialet for reduksjon er størst. Intervensjonen vil bli vitenskapelig evaluert 
med andre fastleger som kontrollgruppe.

Tiltaket mot kommunale helseinstitusjoner starter med en pilotintervensjon i Østfold fylke 
12.10.16. Målet er at alle offentlige sykehjem og KAD avdelinger i fylket skal delta i piloten, og 
til oppstartsmøtet er både avdelingssykepleiere og fagutviklingssykepleier/smittevernsykepleier 
invitert så vel som sykehjemslegen. Man vil under oppstartsmøtet presentere og undervise i flere 
aktuelle temaer innenfor infeksjonsmedisin i sykehjem og på KAD-enheter, med særlig fokus 
på diagnostikk av infeksjoner, gunstig antibiotikavalg og forebygging av infeksjoner. I tillegg 
vil man også her utarbeide en rapport som vil inneholde antibiotika innkjøpsdata fra Apotek 1 
kjeden og data fra Folkehelseinstituttets punktprevalensundersøkelse NOIS PIAH. Møtet vil  
legge opp til diskusjon rundt eget antibiotikaforbruk samt målsetting for intervensjonsperioden  
i smågrupper på 3 og 3 sykehjem, med utgangspunkt i rapporten. Intervensjonsperioden er  
satt til 1 år, og oppfølging vil skje i form av egenundervisning og diskusjon rundt eget forbruk 
på hvert enkelt sykehjem, arrangert av avdelingssykepleier og sykehjemslegen. I tillegg sikter 
man seg inn på hyppigere frekvens av punktprevalensundersøkelser samt løpende uttrekk  
av salgsdata fra Apotek 1 som skal danne grunnlag for forbruksrapporter som sendes ut 
kvartalsvis til sykehjemmene. Intervensjonen vil bli vitenskapelig evaluert med et annet fylke  
som kontrollfylke.
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HVA KAN GÅ GALT PÅ SKYLLEROMMET?

Eirik Grant Furre, avdelingsingeniør, Haukeland Universitetssjukehus

eirik.grant.urquhart.furre@helse-bergen.no   

Målet med samhandling er bl.a. rett behandling til rett tid på rett sted (Helsedirektoratet).
Skyllerommet eller dekontamineringsrommet i et sykehjem er et rom som blant annet har  
som mål å bryte smittesirkelen.

Det skjer store endringer i vårt folkehelsesamfunn og samhandling mellom spesialist-  
og kommunehelsetjenesten er svært viktig. 

Som et ledd i de medisinske støttefunksjonene pasienten trenger i denne fase kan pasientene  
skrives ut fra sykehusene til sykehjemmene med tilhørende avansert medisinsk gjenbruksutstyr.  
Dette gjenbruksutstyret skal gjennom kvalitetssikre prosesser. Er vi forberedt nok?
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Vingmed AS leverer rengjøringsprodukter til din avdeling 

 Endoskopvaskemaskiner og tørkeskap 
 Vaskebørster og rengjøringskit til endoskop  
 Wipes og andre desinfeksjonsmidler for rengjøring av  

prober og annet medisinskteknisk utstyr 
 

For mer informasjon se: 

www.vingmed-as.no 
 



 24 Fagkonferanse SMITTEVERN 2016

TORSDAG 20. OKTOBER

INFEKSJONSFOREBYGGING- OG BEHANDLING I SYKEHJEM: 
HVORDAN KAN VI BLI BEDRE?

Bård R. Kittang, teamoverlege/seksjonsoverlege PhD, Avdeling for sykehjemsmedisin,  

Bergen Kommune, Medisinsk avdeling, Haraldsplass

 bard.kittang@bergen.kommune.no   

Infeksjonsforebygging – og behandling er spesielt utfordrende i sykehjem av flere grunner: 
• Pasientene får ofte infeksjoner og tåler dem dårligere enn yngre
• Infeksjonsdiagnostikk er klinisk utfordrende, og tolkning av prøvesvar kan være vanskelig
• Det er dessuten stort sprik mellom institusjonene når det gjelder lege-dekning- og 

kompetanse, ressurser, fasiliteter og pasientpopulasjoner. 

Tiltak for å standardisere og bedre infeksjonsforebygging- og behandling  
i Bergen Kommune gjennom de siste par år presenteres kortfattet

• Omorganisering av legetjenesten
• Undervisning og veiledning
• Ny metodebok for sykehjemsleger
• Implementering av nytt infeksjonskontrollprogram
• Innføring av nytt, strukturert journalsystem 

Områder med forbedringspotensial diskuteres kort 
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URINKATETERBRUK – ROM FOR FORBEDRING

Laila Aarnes, hygienesjukepleiar, Helse Førde, fag og utvikling: avdeling for smittevern

laila.aarnes@helse-forde.no   

For pasientar i helseinstitusjonar kan urinvegsinfeksjonar ha betydeleg negative 
helsekonsekvensar. Permanent transurethralt kateter (KAD) og uheldig praksis knytt til dette er 
ein sterk risikofaktor for urinvegsinfeksjonar. Nasjonale retningslinjer legg difor til rette for god 
praksis for å handtere KAD. Føremålet med denne undersøkinga er å kartlegge omfanget av 
pasientar med KAD på sjukeheimar. Vi ville vidare undersøke i kva grad retningslinjene for KAD 
vart brukt i praksis. Dersom funna syner rom for forbetring, kan dette indikere intervensjonar 
som kan bidra til forbetringar på desse helseinstitusjonane. 

Det blei utført ei kvantitativ spørjeundersøking av helsepersonell som arbeidde på sjukeheimar 
(N = 34) i Sogn og Fjordane fylke, i høve i kva grad retningslinene for KAD var nytta på deira 
arbeidsplass. Studien inkluderer også data om prevalens av KAD hos 830 pasientar (565 kvinner 
og 265 menn) på sjukeheimane. Vi utførte vidare ein klinisk audit på desse sjukeheimane for å 
undersøke i kva grad retningslinjene for KAD vart implementert. Det var deretter gjort ei samla 
vurdering (tilfredstillande eller ikkje tilfredstillande) i høve til i kva grad dei 11 dimensjonane i 
retningslinjene vart fylgt. 

Vi fann at 92 av 830 pasientar (11,1 %) hadde KAD undersøkingsdagen. Signifikant fleire 
menn (21,1 %) enn kvinner (6,7 %) hadde KAD (Fisher’s exact test; P < 0,001). Undersøkinga 
indikerte vidare at det berre var tilfredstillande praksis i høve til at innlegging av KAD var 
forordna av lege. 

Konklusjonen er at det er forbetringspotensiale på dei fleste område. Undersøkinga i seg sjølv 
kan gje eit viktig bidrag til endring av pleiepersonalet sine haldningar og kultur og dermed auka 
kompetanse. I tillegg er datatekniske løysingar samt leiarforankring naudsynt for å forbetre 
praksis knytt til KAD.
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FRA OVERVÅKNING TIL FÆRRE INFEKSJONER

Anne Mette Koch, spesialrådgiver, Haukeland universitetssjukehus

anne.mette.koch@helse-bergen.no   

Helsetjenesteassosierte infeksjoner gir alvorlige konsekvenser for pasient og samfunn i form av 
øket morbiditet, mortalitet og økte kostnader for samfunnet. Blant annet har en nyere studie 
fra Haukeland universitetssykehus vist at pasienter som rammes av sepsis eller lungebetennelse 
har betydelig høyere risiko for død innen 30 dager enn andre pasienter. Effektive 
infeksjonsforebyggende tiltak er derfor vesentlig å implementere i sykehus og sykehjem.

Infeksjonsregistrering er i mange studier vist å være et viktig tiltak for å redusere 
infeksjonsforekomsten. Hensikt med overvåking er sammensatt; å undersøke forekomst, 
identifisere utbrudd, evaluere effekt av tiltak, rapportering og sammenligning av resultater. 
I Norge gjennomføres infeksjonsovervåking i form av prevalensregistrering minimum to 
ganger årlig hvor de fire vanligste infeksjonstyper (UVI, NLVI, Sepsis og SSI) registreres. I tillegg 
gjennomføres insidensregistering av postoperative sårinfeksjoner for definerte operasjonstyper.

Infeksjonsovervåking som metode er godt implementert i norske helseinstitusjoner, men det er 
grunn til å stille spørsmål om resultatene i tilstrekkelig grad er kjent og blir benyttet målrettet 
hos ledelse, klinikere og smittevernpersonell.

En kunnskapsoppsummering fra 2015 identifiserte kritiske komponenter for organisering 
av et infeksjonskontrollprogram, inklusiv nøkkelkomponenter for vellykket implementering 
av infeksjonsovervåking. Resultatet fra denne viser bl.a. at feedback til alle interessenter, 
tilstrekkelig personellressurser og god lederforankring er vesentlig for å lykkes. Andre studier 
indikerer også at tiltakene må tilpasses lokale forhold og være skreddersydd for å gi ønsket 
effekt. 

Konklusjon: Infeksjonsovervåking er et viktig tiltak i det infeksjonsforebyggende arbeidet. Effekt 
av tiltaket forutsetter målrettet bruk av resultatene hos alle interessenter.
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CHLORHEXIDINE EVERYWHERE IN THE ICU?

Philippe Eggimann, Senior Lecturer and Privat-Docent, Department of Intensive Care Medicine and 

Burn Center, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, CH-1011 Lausanne, Switzerland

philippe.eggimann@chuv.ch    

Chlorhexidine, is nowadays become largely used for the prevention of a large series of 
nosocomial infections. Developed more than 50 years ago, it has progressively imposed as 
one of the best disinfectant for skin preparation before various type of surgery and more 
recently for the prevention of catheter-related infections as 2 % alcoholic solutions. Moreover, 
it has been used for the coating of medical devices and in lower concentration as mucosal 
disinfectant. However, this very large use may be associated with the development of microbial 
resistances even if the clinical significance of this evolution is currently largely speculative.   

FREDAG 21. OKTOBER

PREVENTION OF CENTRAL LINE ASSOCIATED BLOOD STREAM INFECTION

Philippe Eggimann, Senior Lecturer and Privat-Docent, Department of Intensive Care Medicine and 

Burn Center, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, CH-1011 Lausanne, Switzerland

philippe.eggimann@chuv.ch   

Central line associates bloodstream infections are among the most preventable nosocomial 
nfections. 20 years ago, a series of clinical studies showed that education to uniformized 
multimodal approach for insertion and handling of vascular accesses resulted in a 10 fold 
reduction of the rate of infections. This concept is nowadays largely diffused as catheter 
bundle largely contributes to the continuous improvement of the quality of the care in critically 
ill patients requiring ICU management and has been applied to all wards of many hospitals. 
Enhanced catheter bundle including chlorhexidine-based skin disinfection and the use of 
chlorhexidine-based disinfectant dressings further reduced 10 fold the rate of infections, 
reaching below 0.1 episodes per 1000 catheter-days.
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MODELL NORD – SAMHANDLING OM SMITTEVERN

Hilde Isaksen, smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Kirsten Gravningen, regional smittevernoverlege, Kompetansesenter i smittevern Helse Nord

hilde.r.isaksen@unn.no   

Det er mange veier til Rom! Da Helse Nord RHF startet opp sitt tilbud om smittevernbistand til 
kommunehelsetjenesten, var mange sykehus andre steder i landet allerede godt i gang med 
dette. Her i nord startet vi i 2007 med en kartlegging av behov for smittevernbistand, og i 2009 
fulgte Helse Nord RHF opp med to prosjektstillinger som smittevernsykepleiere for sykehjem. 
Dette var et gratis tilbud for utvalgte kommuner i opptaksområdet til Nordlandssykehuset i 
Bodø og Universitetssykehuset Nord Norge i Tromsø. Det lå lenge i kortene at 2009-prosjektet 
skulle følges av forslag om finansieringsordninger og avtaleverk, i likhet med det som ble 
praktisert andre steder. 

Til vår glede besluttet Helse Nord RHF i 2011 at prosjektstillingene skulle videreføres 
som faste stillinger og suppleres med to stillinger til, én i Helse Finnmark HF og én ved 
Helgelandssykehuset HF. Dette ville dekke alle opptakskommunene i Helseregion Nord. Tilbudet 
om smittevernbistand skulle også i fortsettelsen være gratis for kommunene. Smittevern 
ble i 2012 nevnt som samarbeidsområde i en av tjenesteavtalene mellom sykehusene og 
kommunene, men ut over det ble det ikke inngått nærmere avtaler. 

I dag spør vi oss om vi skal juble over en ubyråkratisk og fleksibel modell – eller rive oss i håret 
over en uforpliktende og løselig forankret modell. I vårt foredrag svarer vi på dette, og skisserer 
veien videre.
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Mieles Autoklaver
Pålitelig - Sikker - Effektiv

Mieles løsning for sykehus og sterilsentraler

• Enkel betjening via “touchdisplay”
• Sikker tilgang til ulike betjeningsnivåer via PIN-   
   kode
• Effektiv prosessdokumentasjon og optimale 
   tørkeresultater.

Miele AS 

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU 

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00 

Telefaks 67 17 34 29  

E-post: professional@miele.no

Internett: www.miele-professional.no
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STATUS FOR PREVALENSREGISTRERINGEN

Hanne-Merete Eriksen, konstituert avdelingsdirektør, Avdeling for resistens- og infeksjonsutvikling

hmer@fhi.no   

Introduksjon
Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er en relativt vanlig komplikasjon av opphold 
og behandling i en helseinstitusjon og bidrar til økt behov for antibiotikabehandling. 
Uhensiktsmessig bruk av antibiotika kan medføre bivirkninger og bidra til resistensutvikling. 
Derfor er forebygging av HAI og riktig og rasjonell bruk av antibiotika et overordnet politisk mål 
og overvåking av antibiotikabruk og HAI er beskrevet som et viktig virkemiddel. Siden 2002 
har alle sykehus og sykehjem i Norge blitt invitert til å delta i to årlige prevalensundersøkelser. 
Fra 2015 ble det også obligatorisk å registrere antibiotikabruk i disse undersøkelsene. I denne 
presentasjonen gis bakgrunn for og erfaringer med prevalensundersøkelsene, i tillegg til noen 
resultater og eksempler på bruk av disse.

Materiale/metode
All data levert til FHI fra prevalensundersøkelser gjennomført i sykehus eller sykehjem i perioden 
2002-2016 er inkludert. Forekomsten av følgende typer HAI registreres; urinveisinfeksjoner, 
nedre luftveisinfeksjoner, infeksjoner i operasjonsområder og hudinfeksjoner (i sykehjem)/ 
blodbaneinfeksjoner (i sykehus). I tillegg registreres bruk av systemisk antibiotika ved alle typer 
infeksjoner. Publiserte litteratur om bruk av PIAH-resultater identifiseres og gjennomgås.

Resultater
Nasjonal prevalens av HAI i sykehjem har vært på rundt 6 % de siste årene. Omtrent 8 % av 
beboere i sykehjem mottar antibiotikabehandling på undersøkelsesdagen. Urinveisinfeksjoner  
er den hyppigst registrerte HAI-type og oppgitt indikasjon for antibiotikabruk.
I sykehus er nasjonal prevalens av HAI på rundt 5 %. I underkant av 30 % av pasienter 
i sykehus mottar antibiotikabehandling på undersøkelsesdagen. Omtrent 75 % av 
forskrivningene gis som behandling; en tredjedel for å behandle en HAI.
Det er flere eksempler på bruk av data fra prevalensundersøkelser både lokalt og nasjonalt.
 
Diskusjon
Prevalensundersøkelser bidrar til å øke oppmerksomheten rundt HAI og antibiotikabruk både i 
helseinstitusjoner og blant politikere. Data er blitt brukt til å dokumentere infeksjonsforekomst 
og antibiotikabruk, samt for å måle effekt av iverksatte tiltak. Det anbefales at helsetjenesten 
fortsetter å bruke data fra prevalensundersøkelser i kvalitetsforbedrende arbeid. 
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Sammendrag postere

POSTER NR 1

BLI MED FOR Å BESKYTTE VÅRE PASIENTER!
INFLUENSAVAKSINERINGSKAMPANJE VED LOVISENBERG DIAKONALE 
SYKEHUS 

Urszula Jadczak, hygienesykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Pasientsikkerhet og 

forskningsavdelingen 

uaj@lds.no 

Introduksjon
Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at helsepersonell 
vaksinerer seg mot influensa for å beskytte pasienter, seg selv og kollegaer. Vaksinering er et 
viktig forebyggende tiltak fordi man kan være smittebærer uten å være syk selv. Sykehusets 
tilbud om gratis influensavaksine har vært kjent i mange år, og omtrent 10 % av de ansatte  
ble vaksinert hvert år. I 2015 ble det for første gang arrangert en kampanje. Målet med den var 
å doble vaksinasjonsdekningen.

Tiltak
• Etablering av vaksinasjonskontakter i sykehuset. 
• Synlig vaksinering av ledelse.
• Samarbeid med kommunikasjonsavdeling: grunnleggende budskap om vaksine og 

influensa, ukentlig påminnelse om vaksinering, oversikt over hvor og når vaksinering pågår.
• Vaksinering ble gjennomført fra uke 41 til 45, hver avdeling fikk besøk på to forskjellige 

datoer.
• Samarbeid med FHI: informasjon, kjøp av vaksine, deltakelse i informasjonsdag for media 

med muligheter til å ta bilde av og intervjue våre ansatte.
• Premie i form av en button til de som vaksinerte seg. Denne gikk de vaksinerte med, festet 

til arbeidstøyet, noe som ga en god signaleffekt.

Resultater
Totalt ble 30 % av de ansatte vaksinert. Under vaksinering ble det oppdaget en negativ 
holdning til vaksinasjon eller mangel på kunnskap om influensa hos noen. Tre myter ble 
ofte tatt opp: «jeg ble syk etter vaksine», «jeg får aldri influensa» og «en infeksjon styrker 
immunforsvaret». Resultatene av kampanjen ble publisert i form av et artikkel i Sykepleien  
og i Lovisenbergposten.

Konklusjon
Målet ble oppnådd. Alle som ble vaksinert mente at tilbudet var veldig bra tilrettelagt og lett 
tilgjengelig. For mange var det viktig at de ikke var nødt til å forlate arbeidsplassen sin for  
å bli vaksinert. God informasjon og repetisjon av et enkelt budskap har god effekt.
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POSTER NR 2

FLEKSIBELT ENDOSKOP – BLIR DET RENT ELLER IKKE?

Urszula Jadczak, hygienesykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Pasientsikkerhet og 

forskningsavdelingen

uaj@lds.no 

Innledning
Dekontamineringsprosessen av fleksible endoskop skal testes og valideres i henhold til standard 
NS-EN ISO 15883. Mikrobiologisk kontroll av siste skyllevann fra vaske dekontaminator for 
endoskop (EVD) er den mest brukte metoden for å unngå risikoen for oppvekst av bakterier fra 
vannet under lagring av skopet. Valideringsprosessen er en omfattende prosedyre som krever 
både ressurser, tid, kunnskap, spesielt utstyr og tilgang til mikrobiologisk laboratorium.

Aktuelt
Lovisenberg Diakonale Sykehus har Olympus EDT maskiner for rengjøring av endoskop. I et 
standard program er vasketiden 5 minutter med spesialvaskemiddel. Periodisk test av siste 
skyllevann er utført regelmessig med godt resultat. 

Sykehuset ønsket å kvalitetssikre dekontaminering av sine endoskop og har i et samarbeid 
med Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst gjennomført validering av 
EVD. Samme prosess ble testet med tre forskjellige metoder. Samtidig ble data for temperatur 
loggført.

Metode
Validering ble utført i henhold til NS-EN ISO 15883. Et surrogatendoskop av typen 
Spypach, utstyrt med biologiske indikatorer og temperaturfølere ble brukt for å validere 
desinfeksjonsprosessen, og sikret dermed en repeterbar metode iht standard.

Resultater
1. Mikrobiologisk kontroll av siste skyllevann: tilfredsstiller krav iht standard.  
2. Dyrkning av biologiske indikatorer (12 stk.): tilfredsstiller ikke krav iht standard.
3. Funn av protein og fibrin i surrogatendoskop: tilfredsstiller ikke krav iht standard.
4. Temperaturmålinger: ingen avvik

                    
Konklusjon og anbefaling
Endoskopet ble ikke tilstrekkelig rengjort under dekontamineringsprosessen. Siste skyllevann 
hadde tilfredsstillende kvalitet, men gjenværende biologiske indikatorer og proteinrester viste 
at dekontamineringsprosessen ikke var tilfredsstilt. Alternative løsninger kan være: å øke 
vasketiden, endre innholdet i vaskemiddel.
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Dine fordeler:
 Uten sølv
 Hydrogenperoksid og pereddiksyre
 Suverèn logg reduksjon
 Godkjent etter NF-T 72-281
 Defacto norm for desinfeksjon i Europa.
 Ulike behov - ulike løsninger

Desinfeksjon til ditt behov.
Dokumentert effekt:
 ESBL
 VRE
 MRSA
 Clostridium Difficile
 Norovirus
 Bakterier – Virus- Sporer – Sopp

Mobiwatch Rhea Compact Rhea Titan eChem

• Kapasitet: 250 m3
• Vekt: 9 kg (bærbar!)
• Tank: 2 liter
• Støy: 52 db
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• Tank: 2,5 liter
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• Høyeffektiv molekylær 
adsorpsjon teknologi 
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og pereddiksyre

• Stor kapasitet, opp til 
1800 m3/time

• Fjernkontroll

Vi har det beste utvalget av dokumenterte desinfeksjonsløsninger 
for det norske markedet. Kom og besøk oss på vår stand.

Kontakt oss:
Friske Rom AS, Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Øyvind Krogstadmo, Service Manager
(+47) 928 10 083
post@friskerom.no       www.friskerom.no
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POSTER NR 3

LOKALT SMITTEVERN VIRKER

Pia Cathrin Kristiansen, hygienesykepleier, Skedsmo kommune  

piack@skedsmo.kommune.no

Introduksjon
En kommunalt ansatt hygienesykepleier er ikke en lovpålagt tjeneste. Antagelsen om at nærhet 
til tjenesten og lokal forankring gir raskere og tettere respons og oppfølging, medførte at det 
ble opprettet en hygienesykepleierstilling i kommunen. Ønsket var å se om tilstedeværelsen 
ville gjøre en forskjell i etterlevelsen av basale smitteverntiltak og redusere forekomsten av 
helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) på sykehjemmene.

Metode
Den ansatte startet videreutdanning til hygienesykepleier ved Høyskolen Diakonova i 2011. 
I forkant av første undervisning om basale smitteverntiltak til de ansatte, leverte pleierne en 
anonym egenerklæring om basale smitteverntiltak. Skjemaet ble ikke gjennomgått før utfylling. 
Samme skjema ble brukt i 2015. Det er utført flere intervensjoner i perioden (se eget punkt). 
Alle sykehjemsavdelinger har deltatt. 

Statistikk over forbruk av sprit, hansker og plastforklær er hentet fra leverandøren. Prevalens-
registreringer av HAI er satt i system og utført i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Intervensjoner
• Undervisninger
• Innføring av infeksjonskontrollprogram
• Markering av verdens håndhygienedag 
• Prevalens av armsmykker hvert kvartal
• Økt tilgjengelighet av håndsprit
• Skolering av hygienekontakter på samtlige avdelinger
• En times undervisning for nyansatte hvert kvartal
• Utlevering av brosjyren «Innføring i hygiene og smittevern» til alle nyansatte
• Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner to ganger årlig

Resultater
Egenmeldt etterlevelse av basale smitteverntiltak økte, spesielt for utført håndhygiene før utført 
oppgave og for bruk av plastforkle i stell. Forbruket av håndsprit økte fra 97,8 ml/beboerdøgn 
til 153,5ml/beboerdøgn. Bruken av plastforkle gikk fra 1,67 til 6,37 per beboer i uken. 
Egenmeldt økt etterlevelse var lavere enn det økte forbruker. Etterlevelsen av smykkefrihet  
økte fra 67 % til 97 %. Fullverdige prevalenstall ble første gang levert i uke 48, 2012. Etter  
at prevalens registreringen ble satt i system har grafen hatt en fallende kurve.

Konklusjon
En kommunalt ansatt hygienesykepleiers nærvær øker etterlevelsen av basale smitteverntiltak 
og reduserer forekomsten av HAI!
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HØY-RISIKO-BUNDLE FOR HOFTEPROTESE-PASIENTER  
PÅ DRAMMEN SYKEHUS 

Mette Walberg, smittevernoverlege, Vestre Viken

mette.walberg@vestreviken.no 

Postoperativ sårinfeksjon etter total hofte-protese-kirurgi er en vesentlig komplikasjon  
som forekommer i ca. 2 % av inngrepene internasjonalt (selv om NOIS-tall er noe lavere).  
På Drammen sykehus, Vestre Viken, rammes oftere høy-risikopasienter enn lav-risiko-pasienter 
av slik infeksjon. 

Risiko kan knyttes til: 
• pasient
• operasjons-miljø
• antibiotika-profylakse
• infeksjonsregistrering 

Ledelsen ved ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, ønsket å etablere eget løp for høy-risiko-
pasientene. Avdeling for smittevern, Vestre Viken, har bidratt i dette forbedringsarbeidet med 
tilpasning av relevante tiltak. Kick-off for prosjektet er planlagt 1. januar 2017.
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BRUK AV EPIDATA I SMITTEVERN

Ellen Brustad og Mette Walberg, Avd. for smittevern, Vestre Viken

mette.walberg@vestreviken.no

Styringsdata som smittevernansatte leverer til ledere, bør være lette å tolke. Dataene kan typisk 
omfatte resultater for prevalens-undersøkelser av sykehusinfeksjoner og resultater fra ulike 
insidensregistreringer. 

Statistisk prosesskontroll (SPC) er velegnet for å følge prosesser tett, og bruk av SPC kan gi 
ledere støtte til beslutninger. Epidata® er gratis nettbasert statistikkverktøy som automatisk 
angir nivåskifte og trender i SPC-data. Systemet egner seg godt til bruk i smittevern fordi det  
gir ledere enkel og tydelig støtte. 

Avdeling for smittevern i Vestre Viken benytter Epidata® til plotting av ulike resultater og finner 
at verktøyet gir verdifull støtte til ledere.



 Fagkonferanse SMITTEVERN 2016 37

 POSTER NR 6

ANTIBIOTIC AUDIT WITH FEEDBACK PERFORMED BY PHARMACIST IN  
A NORWEGIAN HOSPITAL SETTING: REGISTRATION OF CEFOTAXIME USE  
ON A PULMONARY WARD 

Christina Brekke, farmasøyt, Irene Haugen Ødegård, farmasøyt,

Sjukehusapoteka Vest HF, Sjukehusapoteket i Bergen, Bergen, Norway

christina.brekke@sav.no, irene.haugen.odegard@sav.no  

Introduction 
Increasing antibiotic resistance is acknowledged as one of the greatest threats to public health. 
Overuse and inappropriate use of antibiotics, in particular broad-spectrum antibiotics, is the 
key driver for development of antibiotic resistant bacteria. Over decades, there has been an 
increase in the use of broad-spectrum antibiotics in Norway, despite low resistance rates that 
do not justify this practice. Norwegian hospitals are required to have antimicrobial stewardship 
programs to ensure more appropriate use of broad-spectrum antibiotics. In collaboration 
with the Infection Prevention and Control Unit, the Pulmonary ward at Haukeland University 
Hospital decided to conduct an audit with feedback, focusing on the use of cefotaxime, a third 
generation cephalosporin. The aim was to observe if the use of cefotaxime was according to 
Norwegian guidelines for antibiotic use in hospitals. 

Design 
This audit included in-patients treated with cefotaxime from October 2015 to January 2016. 
Patient data were collected once a week and obtained from electronic medical charts, medical 
records and through discussion with the contact physician. The main focus was on indication 
and dosage of cefotaxime.

Results 
43 patients were included. 14 (33 %) received treatment for community acquired pneumonia 
(CAP), even though empirical treatment for CAP is penicillin according to national guidelines. 
For seven (16 %) patients the indication was either unclear or missing. Five (12 %) patients 
received cefotaxime treatment in combination with metronidazole for empyema, which is 
adherent with national guidelines. Three (7 %) patients received cefotaxime as monotherapy  
for atypical pneumonia, according to national guidelines empirical treatment is macrolides. 

Discussion 
A significant proportion of the patients received antibiotic therapy that deviate from national 
guidelines, without any plausible reasons. Such prescribing practices may contribute to 
the development of antibiotic resistance. Key measures should be in relation to enhance 
competence, awareness regarding use of national guidelines and promote more prudent 
antibiotic prescribing.
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KARTLEGGING AV KIRURGISK PROFYLAKSE VED OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS

Hilde Fjeld (cand. pharm.)1,2, Dag Torfoss (overlege, ph.d., MD)3, Egil Lingaas (avdelingsleder, MD)1, 

Torunn Nygård (smittevernoverlege Ullevål, MD)1. 
1 Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus. 
2 RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus. 
3 Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus

hilde.fjeld@ous-hf.no 

Introduksjon
En undersøkelse fra 2009 fra Avd. for sykehushygiene, Rikshospitalet, viste et stort spenn i valg av 
antibiotika, timing og dose til kirurgisk profylakse i Helse Sør. Nasjonal faglig retningslinje for bruk 
av antibiotika i sykehus, inklusiv profylakse ved kirurgi, ble utgitt i 2013. Vi ønsket å kartlegge om 
situasjonen hadde endret seg siden nevnte undersøkelse i 2009. 

Metode
En spørreundersøkelse ble sendt til fagpersoner via aktuelle klinikkledere ved Oslo 
universitetssykehus, våren 2016. Inngrep angitt på spørreskjema fulgte inngrep nevnt under 
kirurgisk profylakse i nasjonale retningslinjer. Vi spurte om nasjonale retningslinjer ble fulgt,  
og om lokale prosedyrer for inngrepet eksisterte. 

Resultater
• Nasjonale retningslinjer for antibiotikaprofylakse i sykehus rapporteres fulgt  

ved 26 av 30 angitte inngrep. 
• Det finnes lokal prosedyre for antibiotikaprofylakse ved 21 av 30 inngrep. 
• De lokale prosedyrene er i samsvar med nasjonal retningslinje i 14 av 21 inngrep.  

For 6 av 21 inngrep stemmer ikke lokale prosedyrer med nasjonale retningslinjer.  
Ett inngrep er ikke klassifisert.  

• 20 av 21 lokale prosedyrer er beskrevet i eHåndboken ved Oslo universitetssykehus.  
Kun 1 av 20 prosedyrer er i papirformat.  

• Ved inngrep hvor 2 g cefalotin er anbefalt profylakse, brukes i stor grad dette. Oppstart 
for 1. dose og doseinterval for cefalotin i lokale prosedyrer stemmer hovedsakelig overens 
med de nasjonale retningslinjene for antibiotikaprofylakse  
i sykehus.

Diskusjon
Nasjonale retningslinjer for antibiotikaprofylakse i sykehus følges i stor grad ved Oslo 
universitetssykehus. Mange avdelinger har lokale prosedyrer for kirurgisk profylakse tilgjengelig  
i eHåndboken ved sykehuset. Dette gjør det enklere å sjekke hvilke midler som anbefales, og 
hvilke rutiner som finnes for timing av antibiotikaprofylakse. Vårt inntrykk er at variasjonen i valg 
av antibiotika til kirurgisk profylakse er mindre enn før, og at timing og dosering av antibiotika  
nå i større grad er i tråd med faglige anbefalinger enn tidligere.
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DA BAKDØRA TIL EUROPA STO ÅPEN 

Anne Mette, Asfeldt, rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset, Kompetansesenter 

i smittevern Helse Nord RHF, Anita, Brekken, tuberkulosekoordinator/hygienesykepleier, 

Finnmarkssykehuset, Kirkenes sykehus, Drude Bratlien, smittevernlege, Sør-Varanger kommune

Nina Alette Wikan, smittevernsykepleier mot kommunehelsetjenesten, Finnmarkssykehuset

Tone Ovesen, regional tuberkulosekoordinator, Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF

anne.mette.asfeldt@unn.no  

Introduksjon
Høsten 2015 søkte 4994 personer asyl ved den russisk-norske grense. Grensekommunen 
Sør-Varanger huser 10 000 innbyggere og Kirkenes sykehus med 48 Senger. Hvordan sikre 
tuberkulosekontroll, samt smittevern i asylmottak og sykehus i en slik utfordrende situasjon?

Metode  
Tuberkulosekontroll. Ca 100 personer gjennomgikk IGRA-test og lungerøntgen daglig, en 
flerdobling av aktiviteten for laboratorie- og røntgenavdelingen ved Kirkenes sykehus. Flere tiltak 
ble iverksatt; skjerming fra øvrig aktivitet, tilpassing av renhold, økt tilgjengelighet og fokus på 
håndhygiene for ansatte og asylsøkere. Kommunehelsetjenestens oppgave med henvisning av 
asylsøkere, samt oppfølging av svar var langt mer utfordrende. UDI sendte flere asylsøkere videre 
før det var mulig å gjennomføre undersøkelsene, og ga i liten grad helsetjenesten informasjon  
om hvor. 1286 personer ble derfor ikke undersøkt for tuberkulose. 
Smittevern i sykehus. FHI’s anbefalinger for MRSA undersøkelse ble fulgt
Asylmottaket. Smittevernlege i kommunen og smittevernpersonell ved Finnmarkssykehuset 
planla i fellesskap opplæring i håndhygiene av ansatte og asylsøkere, informasjon om toalett-
hygiene, og etablering av «isolater» i tilfelle gastroenteritt. God dialog med FHI ble etablert.

Resultater
13 % av IGRA testene var positive, 8 barn startet forebyggende behandling. 1/18 innlagte  
på bakgrunn av positiv tuberkulosekontroll ved Kirkenes sykehus hadde aktiv tuberkulose.  
3 personer som var sendt videre uten tuberkulosekontroll ble senere funnet å ha tuberkulose, 
hvorav 2 smitteførende. Det medførte smitteoppsporing av 140 personer. Prevalens av aktiv 
tuberkulose var 80/100000, godt over nivået som regnes som høy forekomst. 27 asylsøkere  
ble av forskjellige årsaker innlagt på Kirkenes sykehus. 4/27 funnet MRSA-positive, tilsvar ende 
en prevalens på 15 %. 

Diskusjon
Nyttig erfaring i godt samarbeid mellom primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og FHI. 
Identifikasjon og sporbarhet av asylsøkere var en stor utfordring. Behov for isolering i syke hus 
var en utfordring med 2 kontaktsmitteisolater tilgjengelig. Økt forekomst av MRSA og tuberku-
lose viser viktighet av godt smittevern rundt asylsøkere. Det var ingen utbrudd i asylmottaket 
eller ved sykehuset.



 40 Fagkonferanse SMITTEVERN 2016

POSTER NR 9

KAN HELVASK MED KLUTER TILSATT ANTISEPTISK SÅPE REDUSERE  
POSTOPERATIVE SÅRINFEKSJONER ETTER DELPROTESER?

Kristin Broch Dahl, hygienesykepleier, Sykehuset Telemark HF, Seksjon for smittevern

dahk@sthf.no 

Introduksjon
Postoperative sårinfeksjoner er en av de vanligste forekommende helsetjeneste assosierte 
infeksjoner. Pasienter som får delproteser har flere risikofaktorer for infeksjon: akutt inngrep, eldre 
pasienter, høy ASA-score. Fra 2013 til 2014 økte insidensandel av postoperative sårinfeksjoner 
etter delproteser fra 2 til 4 %. 

Materiale/metode 
Tverrfaglig sammensatt gruppe så på risikofaktorer og mulige forbedringspunkter.
Vi valgte ut preoperativ forberedelse av pasienter med hoftebrudd:
Ny retningslinje: Dusj i dusjseng med antiseptisk såpe ble erstattet med helvask i seng med kluter 
ferdig fuktet med antiseptisk såpe. 
Bedre tilretteleggelse for god håndhygiene hos pasientene.

Prosjekt på ett år fra 1.mai 2015 og sammenlignet med samme periode året før.
Del protesene blir overvåket i NOIS, inkluderte kun de pasientene hvor ny behandlingsplan var 
fulgt. Samarbeid hygienesykepleier og fagutviklingssykepleier med forankring i ledelse. Tett 
oppfølging i starten, informasjon og undervisning. Regelmessig oppdatering på infeksjonstall.

Resultater 
Før forbedringstiltak: 115 pasienter operert. Det ble registrert fire dype og to overfladiske 
infeksjoner. Insidensandel postoperative sårinfeksjoner 5,2 %.
Etter forbedringstiltak: 94 pasienter operert. Av disse ble 78 inkludert i prosjektet. Det ble 
registrert en dyp og en overfladisk infeksjon. Insidensandel postoperative sårinfeksjoner 2,6 %.

Diskusjon
Ansatte på sengeposten så selv at det var behov for endring av eksisterende retningslinje, da den 
sjelden ble fulgt. Ny retningslinje var mer skånsom for pasienten og førte til bedre etterlevelse.

For å få en retningslinje som lot seg gjennomføre i praksis, ble det med produsentens tillatelse 
gjort avvik fra deres anbefaling. Det var ingen registrerte bivirkninger.
Det ser ut som bruk av prefuktede kluter gir færre infeksjoner, men det er små tall og endringen 
er ikke signifikant.

Konklusjon
Ny retningslinje er implementert. Infeksjonsregistreringen fortsetter i NOIS. Ny evaluering om et 
halvår. Kontinuerer fokus på håndhygiene som infeksjonsforebyggende tiltak. 
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SMITTEVERN I AMBULANSETJENESTEN HMN 

Ann-Iren Kjønnøy, Anita Wang Børseth, Kirsti Hermstad, Unni Skare, Arnold Måsøval-Jensen,  

Katrin Enebakk, Annlaug Rakvåg, Anne-Gro Fjellingsdal

Unni.Margaret.Skare@helse-mr.no, Ann.Iren.Kjonnoy@helse-mr.no,

Kathrin.Enebakk@helse-mr.no  

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge fikk 29. mai 2015 en 
henvendelse fra avdeling for felles servicefunksjoner for ambulansetjenesten HMN med 
ønske om å arrangere fagdager i smittevern. Regionalt kompetansesenter for smittevern i 
Helse Midt-Norge ble bedt om å utarbeide program for fagdagene. Det ble også bedt om at 
smittevernpersonell skulle holde disse fagdagene. Bestillingen var en felles og standardisert 
klasseromsundervisning i praktisk smittevern ved arbeid i ambulanse. Undervisningen skulle 
avholdes desentralt på de mange ambulansestasjonene i Midt-Norge.

Mål for fagdagene: De ansatte skal ha kunnskap om de viktigste smitteforebyggende tiltakene 
som hindrer smittespredning og risiko for sykdom i et lengre perspektiv, og som fører til kvalitet 
i ambulansetjenesten og helsetjenesten.

Metode: Forbedringsmodellen PDSA (plan, do, study, act) ble brukt som en systematisk metode 
for utarbeide, gjennomføre og evaluere forbedringsarbeidet. Videre vil vi ved internrevisjon 
våren 2017 bruke modellen for å vurdere etterlevelsen etter intervensjon, og legge grunnlag 
for videre forbedringsarbeid. En svakhet i arbeidet var at det ikke ble utført måling av 
kunnskapsnivået i forkant av fagdagene.

Forbedringsområder som ble avdekket var handhygiene, arbeidsantrekk, desinfeksjon 
og vernetiltak. Deltagerne hadde varierende kunnskap i forhold til de aktuelle 
forbedringsområdene. Man så stor variasjon i oppbevaring, handtering og bruk av utstyr. 

Fagdagene ble gjennomført med felles teoretisk og praktisk undervisning i smittevern. 
Undervisningen ble gitt av lokale smittevernrådgivere med bistand fra regional 
smittevernrådgiver. Det ble gjennomført 34 fagdager i Helse Midt-Norge fra Volda i sør  
til Rørvik i nord, omkring 1000 ansatte deltok.
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SKAL DET VÆRE ET STIKK?
JEG TRENGER IKKE VAKSINERE MEG, JEG TÅLER FINT Å FÅ INFLUENSA

Siri Johanne Boye, smittevernoverlege, Berit Kimestad og Astrid N Campbell, hygienesykepleiere,  

Janne Rytter Johansen, vaksinesykepleier. Sørlandet Sykehus HF, Smittevernenheten. 

berit.kimestad@sshf.no 

Folkehelseinstituttet anbefaler helsepersonell å vaksinere seg mot sesonginfluensa. WHO har et 
mål om 75 % vaksinasjonsdekning hos risikogruppene. Vaksinedekningen har generelt i Norge 
vært lav på influensa, også for helsepersonell.

Sesongen 2014/-15 vaksinerte 1000 av 5500 totalt ansatte (inkl. administrativt ansatte)  
ved Sørlandet sykehus HF (SSHF) seg, altså under 20 %. Noen avdelinger har selv hatt ansvar  
for den praktiske gjennomføringen av vaksineringen, mens andre har hatt bistand  
av vaksinesykepleier. 

På bakgrunn av lav dekning blant ansatte valgte Smittevernenheten ved SSHF, med støtte fra 
sykehusledelsen, å sette i gang en kampanje for å øke vaksinedekningen sesongen 2015/-16. 
Vi hadde blant annet økt fokus på målrettet informasjon for å avkrefte myter rundt og spre 
korrekt kunnskap om influensa og vaksine, spesielt til sårbare avdelinger. I tillegg hadde vi økt 
fokus på tilgjengelighet blant annet ved å ha tilbud om drop-in vaksinering. Resultatet ble en 
økning på ca 10 %

Tallene bygger på utleveringslister fra apotek og kan derfor avvike noe fra eksakt antall vaksiner 
som er satt.

Vi diskuterer om resultatet står i forhold til ressursbruk og innsats i kampanjen og kommer til  
å videreføre noen av tiltakene i sesong 2016/-17.
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Life Clean Desinfeksjon er godkjent av 
Statens Legemiddelverk for:

•Bakterier                  
•Mykobakterier        
• Virus
•Sporer
•Sopp og gjærsopp

Blandt annet Norovirus, MRSA, Mykobakterier (TB) Hepatitt, 
HIV, VRE, EBSL, HPV og Clostridium difficile.

LifeClean er inne på hygieneanbudet Hinas og 
Helse Sør-Øst fra 1. September.

Ferdigblandet
Virkningstid: Full effekt innen 2 minutter. 

En løsning til de
         fleste utfordringer
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ROBOTKIRURGI - EN RISIKOSPORT? 

Jenny Aasland, hygienesykepleier, Seksjon for smittevern, Anita Wang Børseth, regional 

smittevernrådgiver, Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge,  

Andreas Radtke, smittevernoverlege, Seksjon for smittevern. 

Fagavdelingen St. Olavs Hospital HF

jenny.aasland@stolav.no  

Introduksjon
Sikker og riktig håndtering av avansert medisinteknisk utstyr, for å unngå kryssmitte, er 
et utfordrende og aktuelt område. Vi ønsket å gå grundig igjennom reprosesseringen av 
instrumentene som anvendes til da Vinci robotkirurgi ved vårt sykehus. Etter Spaulding`s 
klassifikasjon av utstyr brukt i sykehus, klassifiseres disse instrumentene som kritiske, noe som 
krever rengjøring, desinfeksjon og sterilisering. Det har i lang tid vært uttrykt bekymring rundt 
disse instrumentene, både i fagmiljøene, i smittevernseksjonen og det regionale senter for 
smittevern. Utfordringene og bekymringene er knyttet til om disse kompliserte instrumentene 
blir rene og smittefrie mellom hvert inngrep. 

Mål 
Kartlegge om reprosessering av instrumenter gjennomføres på en riktig og sikker måte  
i alle deler av produksjonskjeden.

Materiale/metode 
Dagens praksis ble kartlagt, befaringer fra smittevernseksjonen og regionalt kompetanse senter 
ble gjennomført, en validering av prosessen fra leverandør, gjennomgang av rapporter, møte 
med og tilbakemelding til fagmiljøene og opplæring av ansatte. 

Resultat
Det ble avdekket manglende opplæring i reprosessering, både fra leverandør og de operative 
enheter. Håndtering av utstyr ble håndtert ulikt, manual fra leverandør ble ikke alltid fulgt og 
interne prosedyrer manglet. Den største svikten var i rengjøringsprosessen  
av de kirurgiske instrumenter og i håndtering av kamerahoder.

Diskusjon  
Hvordan skal vi sikre at opplæring blir ivaretatt når vi tar i bruk ny teknologi? 
Setter vi de riktige krav til leverandøravtaler når det gjelder opplæring i reprosessering  
av utstyr? Hvordan bør vi i fremtiden angripe kravspesifikasjon til industrien og  
leverandører med tanke på at utstyr kan reprosesseres på en god nok måte? 
Er ny teknologi en trussel for godt smittevern?
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RENE HENDER REDDER LIV

Merete E. Gjerde, rådgiver, Haukeland Universitetssjukehus, Forsknings- og Utviklings avdelinga

Eli Kristine Heggernes, sykepleiefaglig ansvarlig, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk

merete.elisabeth.gjerde@helse-bergen.no, eli.kristine.heggernes@helse-bergen.no 

Hva var problemet?
Håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å hindre smittespredning, likevel er etterlevelse av 
retningslinjen mangelfull. Kreftavdelingen har satt sammen en arbeidsgruppe for å arbeide med 
håndhygiene.

Hva ville vi forbedre?
Målet er å sikre korrekt håndhygiene for å hindre smittespredning i sykehuset.

Hva gjorde vi?
Driverdiagram og Arbeidsgangsanalyse ble utarbeidet for å sikre at nøkkelfaktorer for korrekt 
håndhygiene ble inkludert i arbeidet. 

Resultat
60 % gjennomførte e-læringskurset i 2015.
87 % var «bar under albu»
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MRSA CC398 IN HUMANS AND PIGS IN NORWAY: A ”ONE HEALTH” 
PERSPECTIVE ON INTRODUCTION AND TRANSMISSION* 

Petter Elstrøm, forsker, Folkehelseinstituttet, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging

petter.elstrom@fhi.no  

Background
The first traceable detections of LA-MRSA CC398 in Norway occurred in 2013,  
and initiated epidemiological investigations to control and understand the routes of introduction 
and transmission.

Methods & Results
All veterinary and human cases of MRSA CC398 between 2008-2004 in Norway were included, 
as were Danish and International isolates. Data from Norway were collected during extensive 
outbreak investigations, including contact tracing and stringent surveillance.

Phylogenetic analysis found all Norwegian livestock MRSA isolates to reside within the livestock-
associated clade of CC398. All livestock isolates were placed within three distinct clades, with 
the exception of a single isolate. In contrast, 18 % (15/84) of the human MRSA cases fell within 
the basal human clade. Of the remaining human isolates, 52 % (36/69) clustered within the 
same distinct clades as the livestock isolates, all of which were linked epidemiologically to this 
environment. 

Based on phylogenetic analyses and epidemiological data, the primary introductions likely 
occurred via human transmission to three pig farms. Secondary transmission to other pig farms 
occurred mainly through animal trade and to a lesser extent via humans or livestock transport 
trucks. No dissemination to the general population was observed.

Conclusions
• This nationwide study confirmed that trade of pigs is an important route  

of dissemination.
• Primary introductions into the pig production system likely occurred via  

human-to-animal transmission with secondary transmission to other pig farms  
through animal trade and occupationally exposed persons.

• No evidence of MRSA CC398 dissemination of the outbreak clones into the general 
human population was observed, highlighting the effect of the extensive control measures 
implemented.

• The results highlight the need for strong biosecurity to limit introduction and prevent 
subsequent dissemination of LA-MRSA. The study further shows that it is possible  
to contain LA-MRSA by intensive control measures. 

* Clinical Infectious Diseases 2016;doi: 10.1093/cid/ciw552
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MRSA CC1 T177, LIVESTOCK ASSOCIATED?

Petter Elstrøm, forsker, Folkehelseinstituttet, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging

petter.elstrom@fhi.no 

Introduction
Since 2013, Norway has practiced contact tracing and extensive sampling when detecting 
MRSA in samples from pig farms. This presentation describes the first outbreak of MRSA clonal 
complex (CC) 1, spa-type t177 in Norwegian pig farms.

Materials and methods
Collection of pooled swab cloths from pigs and the environment was performed by personnel 
from the Norwegian Food Safety Authority. Samples were analyzed at the Norwegian Veterinary 
Institute. Selected MRSA isolates were spa-typed and analyzed for mecA at the Norwegian 
Reference Laboratory for MRSA and whole genome sequencing was performed at Statens 
Serum Institut in Denmark.

Results
MRSA CC1 t177 were detected in samples from two fattening pig farms in the national 
surveillance program for MRSA in pigs. Contact tracing revealed that the two farms had 
received grower pigs from the same sow farm. Samples from the sow farm also demonstrated 
CC1 t177. The sow farm did not purchase replacement pigs from others, and personnel were 
considered the most likely source of MRSA introduction to the farm.

In addition to the two fattening pig farms described, the sow farm also supplied ten other 
fattening pig farms. MRSA t177 was detected in samples from six of these. All the fattening pig 
farms also kept other livestock and/or companion animals. From other animals, MRSA t177 was 
only detected in samples from sheep housed in the same building as one of the MRSA positive 
finisher herds.

Conclusion
The preliminary results from this outbreak of MRSA CC1 t177 indicate human introduction of 
MRSA CC1 t177 to a sow herd and further transmission by the trade of live pigs to eight out 
of twelve finisher pig herds. These results indicate that it could be relevant to define MRSA CC1 
t177 as a livestock associated MRSA. 
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ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV MRSA I SYKEHUS I HELSE SØR-ØST* 

Petter Elstrøm, forsker, Folkehelseinstituttet, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging

petter.elstrom@fhi.no  

Bakgrunn
Pasienter med MRSA er forventet å medføre ekstra kostnader for sykehusene,  
først og fremst som følge av lengre liggetid og kostnader knyttet til isolering.

Metode
Data fra Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) ble koblet med data fra Norsk 
pasientresgister (NPR) for Helse Sør-Øst i 2012. Vi utførte tre kasus-kontroll studier der MRSA-
positive (kasus) ble matchet med MRSA-negative (kontroller) ut fra kjønn, aldersgruppe, 
innleggelsesmåned, type sykehus eller avdeling, innleggelsesdiagnose  
eller DRG-kode. 

Resultat
Gjennomsnittlig liggetid for MRSA-pasienter var på 8,5 og 8,2 dager, sammenlignet 
med kontrollene som hadde gjennomsnittlig liggetid på henholdsvis 5,4 og 4,6 dager. 
Gjennomsnittlige kostnader basert på DRG-koder var på henholdsvis NOK 71 206 og NOK 74 
644 for MRSA-positive, sammenlignet med NOK 56 653 og NOK 49 511 hos MRSA-negative. 
MRSA-positive hadde nær dobbelt så mange reinnleggelser ut året enn MRSA-negative, med 
gjennomsnittlige reinnleggelser per pasient på henholdsvis 1,5 og 0,8 for MRSA-positive og 
MRSA-negative.

Konklusjon
Resultatene indikerer at MRSA-positive har lengre liggetid, flere reinnleggelser og medfører  
26%-50% høyere kostnader for sykehusene enn MRSA-negative pasienter. Resultatene 
omfatter ikke kostnader knyttet til smitteverntiltak. Mer detaljerte kostnads-effektivitets studier 
bør gjennomføres for å kunne gi beslutningstagere et bedre kunnskapsgrunnlag  
for smitteverntiltak i sykehus.

* Andreassen AES, Jacobsen C. The economic burden of MRSA in hospitals of the South-Eastern Norway 

Regional Health Authority. Oslo: University of Oslo; 2015
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SMITTSOMME SMITTEVERNVISITTER

Tina Bogetvedt, smittevernsykepleier, Annelin Lyshoel, seksjonsleder, Sylvi Eikrem, smittevernsykepleier, 

Torni Myrbakk, smittevernoverlege. Smittevernsenteret UNN HF

tina.bogetvedt@unn.no, annelin.lyshoel@unn.no, sylvi.eikrem@unn.no, torni.myrbakk@unn.no 

Ideen om smittevernvisitt ble lansert i UNN HFs kvalitetsutvalget i 2013. Infeksjonstallene var for 
høye og noe måtte gjøres. Sykehusledelsen krevde systematiske, langsiktige tiltak.  
I oktober 2013 gikk startskuddet.

Smittevernvisitten er avdelingens egen gjennomgang av etterlevelse av smittevernrutiner. UNNs 
fokusområder for smittevern er utgangspunktet. Arbeidstøy, håndhygiene, blærekateter, SVK, 
antibiotikabruk, pasientplassering og renhold. 

Implementering
Ved oppstart ble 33 somatiske sengeposter (fordelt på Tromsø, Harstad og Narvik) 
pålagt å gjennomføre månedlige smittevernvisitter. Allerede fra starten var det svært 
god gjennomføringsandel, det første året mellom 60-80 %. Smittevernvisitten ble 
dessuten smittsom. Den spredte seg med epidemiske trekk i UNN til akuttmottakene, 
operasjonsavdelingene og poliklinikker. Det har også blitt overført smitte til flere andre sykehus.

Avdelingenes eierskap har vært suksesskriteria. Hver enkelt avdeling har gjort visitten til 
sin egen. I tillegg har tiltaket hele veien blitt fulgt opp av klinikksjefer, sykehusledelse og 
smittevernpersonell. Vi på Smittevernsenteret inviteres inn og prioriterer deltagelse på visittene 
høyt.
 
Resultater
Andel ansatte som har fått opplæring i håndhygiene på nåværende arbeidssted har økt fra  
50 % i januar 2014 til over 90 % i 2016. Andel ansatte som er korrekt antrukket har også  
økt i perioden, men vi har ikke nådd 100 % enda. 

Avdelingene har mer fokus på vurdering av indikasjon for blærekateter og SVK. Men fortsatt 
registreres det at rundt 1 av 10 blærekateter er uten indikasjon. Andel pasienter som får 
antibiotika etter nasjonale retningslinjer ser ut til å øke.

Infeksjonstallene er bedre og det er nedgang i både totalforbruk av antibiotika og forbruk av 
bredspektret antibiotika. Smittevernvisittene regnes her å være bidragende faktor.

Veien videre
Vi er ikke i mål og smittevernvisitt er kommet for å bli i UNN. 
For tiden er skjema under revidering. Det blir ikke store endringer, det skal fortsatt være fokus 
på pasientsikkerhet og basale smittevernrutiner. For Smittevernsenteret er visitten en god arena 
for kontakt med avdelingene. 
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VRE-UTBRUDD VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS
BASALE SMITTEVERNRUTINER, ISOLASJON OG SYSTEMATISK BRUK  
AV H2O2 AEROSOLER 

Tori Tollefsen, smittevernrådgiver, Diakonhjemmet sykehus, avd for fag, kvalitet og IKT

tori.tollefsen@diakonsyk.no  

Introduksjon
Vankomycinresistente enterokokker (VRE) ble oppdaget i en urinprøve 5.4.16. på 
infeksjonsenheten. Screeningprøver viste at det var flere pasienter på samme enhet som  
var VRE positive. Til sammen 19 pasienter med VRE, van A Enterococcus faecium, i perioden 
5.4.- 30.6.16. Av disse 19 bare en med infeksjon. Sykehuset har aldri hatt VRE-utbrudd og  
var derfor svært uforberedt. Renhold, desinfeksjon, isolasjon av smittede og basalt smittevern 
var nøkkelord i vår håndtering.

Metode 
I tillegg til et forsterket renhold, isolering, undervisning, tilrettelegging for basale 
smittevernrutiner, fokus på screening og begrenset bruk av bredspektret antibiotika, satte 
sykehusledelsen raskt inn ressurser som gjorde det mulig å desinfisere hele utbrudds enheten 
med hydrogenperoksid aerosoler. Det ble leid inn tolv norskutviklede desinfeksjons roboter 
som i løpet av et døgn systematisk desinfiserte hele enheten med H2O2 aerosol. I løpet av to 
måneder ble definerte høyrisikosoner som blant annet akuttmottak, PO/intensiv og radiologen 
og medisinsk teknisk utstyr desinfisert med aerosoler. 

Resultater
Det har ikke vært flere nye tilfeller etter utbruddsperioden. Som en internkontroll screenes 
pasienter på utbruddsenheten dersom innlagt mer enn 6 døgn. Dette skal utføres ut september 
måned. 

Diskusjon
Enterokokker er svært robuste og kan leve i et sykehusmiljø i flere år. Derfor valgte sykehuset 
å desinfisere med H2O2 aerosoler for å nå alle områder i miljøet og å sikre destruksjon av 
bakteriene. I og med at det var mange parallelle tiltak som ble iverksatt er det i ettertid 
vanskelig å vite hvilket tiltak som førte til at utbruddet fikk en kort varighet.

Utbruddet var en vekker for vår virksomhet med hensyn til pasientsikkerhet, økte kostnader  
og omdømme. Midler til drift av en desinfeksjonsrobot, resistensovervåking, undervisning  
og å følge opp basale og horisontale smitteverntiltak vil kunne hindre tilsvarende situasjoner  
i fremtiden.
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RIKTIG BRUK AV ANTIBIOTIKA VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Maria Vandbakk-Rüther, smittevernoverlege ved Sykehuset i Vestfold

Maria.vandbakk-ruther@siv.no 

Introduksjon
Hensikten med prosjektet er at legene ved Sykehuset i Vestfold skal kjenne Nasjonal faglig 
retningslinje for antibiotikabruk i sykehus og at disse skal ligge til grunn for en mer riktig 
antibiotikabruk ved Sykehuset i Vestfold. Vi så også på forbruket av bredspektret antibiotika; 
andre og tredje generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner.

Materiale/metode 
Prevalensmåling av antibiotikaforbruk x 4 i året i tidsrommet 2014-2016.  
Pilotprosjekt ble gjennomført i 2013.

Resultat
Andel som fulgte retningslinjer gikk fra 66 % (1. måling mai-14) til 83 %  
(siste måling februar -16).
Det var en nedgang i forbruk av antibiotikagruppene vi så på i perioden målt i DDD/100 
liggedøgn:
Andre generasjon cefalosporiner fra 2013 - 2015; 1,8 - 0,78
Tredje generasjon cefalosporiner fra 2013 - 2015: 12,3 - 10,12
Karbapenemer fra 2013-2015: 3,09 - 1,75
Kinoloner fra 2013 - 2015: 5,77 - 4,67

Konklusjon
Vi så at det var viktig å ha retningslinjene tilgjengelig. De ble lagt ut i DIPS og på intranett.
De ble også delt ut i lommeformat.

Vi hadde undervisning i antibiotikabruk både på ukentlig fellesmøte for alle leger men også  
i små grupper hvor vi skreddersydde undervisningen for hver enkelt avdeling/enhet/seksjon.
Det ble etablerte et antibiotikanotat i DIPS som gir bedre oversikt over bruken spesielt hos 
pasienter som måtte bruke antibiotika over lang tid.
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FORBEDRINGSARBEID AV PREVALENSREGISTRERINGEN  
VED ST. OLAVS HOSPITAL HF

Andreas Radtke, smittevernoverlege, Jenny Aasland, hygienesykepleier,  

Mari Sagli Holte, hygienesykepleier. St.Olavs Hospital, Seksjon for smittevern

mari.sagli.holte @stolav.no  

Introduksjon 
Sykehusene er pålagt å levere prevalensdata fra de nasjonale undersøkelsene som 
kvalitetsindikator til Helsedirektoratet. Med bakgrunn i helseministerens krav om et 
gjennomsnitt på 4,7 % har prevalensundersøkelser fått fokus ved sykehuset.
Det ble startet ett forbedringsarbeid med mål å sikre at data som samles inn er korrekt. 

Materiale/metode
En grundig gjennomgang av hvordan undersøkelsen gjennomføres i sykehuset ble utført, 
og ledelsen var involvert i arbeidet. Fokus på viktigheten av undersøkelsen og at sykehuset 
rapporterer korrekte tall ble frontet av Fagdirektør. 

Fagdirektør bestemte at alle enheter i sykehuset skulle utpeke en prevalensansvarlig overlege 
for å gjennomføre undersøkelsene. Prevalensansvarlige overleger skulle gjennomføre opplæring 
som Seksjon for smittevern skulle stå for.
Prosedyre i kvalitetssystemet ble revidert. Pilot ble gjennomført i en klinikk, med overleger  
som registrerte. 

Resultater
For å sikre at korrekte tall rapporteres inn både når det gjelder helsetjenesteassosierte 
infeksjoner og antibiotikabruk er det en stor fordel at hver enhet har sin prevalensansvarlige 
overlege som kjenner registreringsmalen og definisjonene. 

Diskusjon 
Prevalensregistreringen krever nøyaktighet i registreringen både når det gjelder teller og nevner. 
Gjennom arbeidet med å forbedre prevalensregistreringen ved sykehuset er det dukket opp 
flere høyst relevante problemstillinger som må løftes videre til Folkehelseinstituttet. Så vidt vi 
kjenner til finnes det heller ingen fungerende referansegruppe til dette registeret, dette er noe 
vi tror bør opprettes. 
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DEKOLONISERING FØR ÅPEN HJERTEKIRURGI

Nina Sørgård, spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, Siw Aune Johansen, fagsykepleier og 

smittevernkontakt, Universitetssykehuset Nord-Norge

Nina.Helen.Sorgard@unn.no

Siw.Johansen@unn.no 

Mediastinitt er en sjelden, men alvorlig komplikasjon etter åpen hjerte kirurgi. Omtrent  
25 % av befolkningen har gule stafylokokker i nese og svelg, de fleste vet ikke om det.  
Nois tall fra 2012-2014 viser høy forekomst av mediastinitt på UNN i forhold til lands 
gjennomsnittet. Komplikasjonen er assosiert med stor dødelighet, og gir en betydelig ekstra 
belastning for de pasientene som rammes, og for sykehusene. Forebygging av mediastinitt 
er et viktig fokus området på vår avdeling, og en rekke tiltak er satt i gang i samarbeid med 
smittevern sentret på UNN. Vi har siden starten på 2016 startet et forbedrings prosjekt,  
hvor vi ønsker å se på effekten av dekolonisering med Mupirocin nesesalve og klorheksidin  
Sage kluter som et ledd i forebygging av mediastinitt. 





                      Vi håper å se deg igjen på 

ÅRSKONFERANSEN 2017
Radisson Blu Hotel Alna, Oslo
15.–17. oktober 2017

www.smittevernforum.no
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