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Hvorfor er overvåking viktig?

– Oversikt over forekomsten av 
helsetjenesteassosierte infeksjoner/antibiotikabruk 

– Identifisere risikofaktorer og konsekvenser

– Vurdere etterlevelse av anbefalinger 
f.eks. de nasjonale anbefalinger for antibiotikabruk

– Iverksette og evaluere effekt av forebyggende tiltak

– Bidrag til å bedre kvalitet



Prevalensundersøkelser

• Styrker
• Relativt små krav til ressurser

• Oppmerksomhet

• Gir et overblikk over forekomst

• Bilde av årsaker og konsekvenser

• Bilde av effekt (økologisk design)

• Svakheter/utfordringer
• Mindre egnet til å identifisere årsak 

og effekt

• Overestimere tilstander med lang 
varighet

• Mindre egnet for små institusjoner

• Øyeblikksbilde ikke «sannhet»



Prevalensundersøkelser i norske 
sykehus 2013-2016

• Oftest deltar alle sykehus

• ≈ 10 000 pasienter registreres pr undersøkelse

• Prevalens av HAI fra 2013 mellom 4,5 og 5,5 %

• Vanligste type HAI 

– Postoperative inf. ≈  35 %

– Nedre luftveisinfeksjon ≈ 30 %

– Urinveisinfeksjon ≈ 25 %

– Blodbaneinfeksjon ≈  10 %



Prevalens av ulike typer helsetjenesteassosierte 
infeksjoner i sykehus, 2007-2016



Prevalens av antibiotikabruk 
i norske sykehus 2015-2016

• Prevalens varierte mellom 27,5 og 29,3 %

• ≈ 74 % til behandling, 19 % forebygging, 7 % 
ukjent

• ≈ 30 % av antibiotikabehandling gitt for en HAI

• Mikrobiologisk prøve ved ≈ 70 % av 
forskrivningene til terapeutisk bruk



Indikasjon ved terapeutisk bruk av antibiotika på 
undersøkelsesdagen, november 2015 

#Andre indikasjoner – 9 indikasjoner med færre enn 50 forskrivninger er gruppert i denne 
søylen 



Antibiotika (virkestoff) brukt på å behandle hhv 
samfunnservervet og helsetjenesteassosiert
nedre luftveisinfeksjoner i sykehus mai 2016



Prevalens av HAI i europeiske sykehus, 
2011-2012 

• 6,0 % av pasientene hadde HAI (range 2,3 %–10,8 %)

• Vanligste type HAI 

– Nedre luftveisinfeksjon 23,5 %

– Postoperativ infeksjon 19,6 %

– Urinveisinfeksjon 19,0 %

– Blodbaneinfeksjon 10,7 %

– Andre 27,2 %



Prevalens av antibiotikabruk i 
europeiske sykehus, 2011-2012

* Poor or very poor national representativeness 



Prevalensundersøkelser i norske sykehjem

• Litt over halvparten av sykehjem deltar

• ≈ 20 000 beboere registreres pr undersøkelse

• Prevalens av HAI fra 2013 mellom 5,4 og 6,3 %

• Vanligste type HAI 

– Urinveisinfeksjon ≈ 50 %

– Nedre luftveisinfeksjon ≈ 30 %

– Hudinfeksjon ≈ 15 %

– Postoperative inf. ≈ 5 %



Infeksjonsprevalens i norske sykehjem 2006-
2016

*Obligatorisk deltakelse for sykehjem 



Prevalens av antibiotikabruk 
i norske sykehjem

• Prevalens varierte mellom 7,2 og 8,0 %

• ≈ 55 % til behandling, 30 % forebygging, 15 % 
ukjent

• Utstrakt bruk av metenamin

• Mikrobiologisk prøve ved ≈ 50 % av 
forskrivningene til terapeutisk bruk



Indikasjon for gitt antibiotika (forebygging og 
behandling), sykehjem våren 2016

* Indikasjoner med 20 eller færre forskrivninger inngår i Andre indikasjoner



Antibiotika (virkestoff) forskrevet til behandling i 
sykehjem våren 2016

* Antibiotika med 10 eller færre forskrivninger, samt methenamin inngår i Andre antibiotika



Antibiotika (virekstoff) gitt som behandling for øvre 
urinveisinfeksjon i norske sykehjem, mai 2016



Prevalens av HAI i europeiske 
sykehjem, 2013 

• 3,4 % av beboerne hadde HAI (range 0,4 %–9,5 %)

• Vanligste type HAI 

– Nedre luftveisinfeksjon 31,2 %

– Urinveisinfeksjon 31,2 %

– Hudinfeksjon 22,8 %

– Andre 14,8 %



Prevalens av antibiotikabruk i 
europeiske sykehjem, 2013

* Poor or very poor national representativeness of LTCF sample



Bruk av data



Prevalens av ulike typer helsetjenesteassosierte 
infeksjoner i ett sykehus, 2007-2016



Identifisere og prioritere behov for 
smitteverntiltak

Prevalens av ulike typer HAI i ulike avdelinger i norske sykehjem



Identifisere og prioritere behov for 
smitteverntiltak

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner for noen utvalgte spesialiteter



Tiltak iverksatt i sykehjem på bakgrunn 
av prevalensundersøkelser

• Gjennomgang og oppdatering av rutiner
– Håndhygiene, kateterisering, isolering

• Kampanje for å redusere bruk av permanent 
urinveiskateter inkludert veileder

• Økt fokus på smittevernrutiner
• Systematisk kursing av nyansatte
• Tiltak for å optimalisere antibiotikabruk
• Etablering av smitteverngrupper og –kontakter
• Argumenter for mer smittevernpersonell
• Dialog med helseledelsen og –myndighet
• Forskning



Evaluering av de norske
prevalensundersøkelsene 2007 

 IC practitioner (%) Contact person in LTCF (%)  

Important 20 (69) 81 (62) 
Not important 5  (17) 25 (19) 
Don’t know 4 (14) 25 (19) 

Total  29 (100) 131 (100) 

 

Importance of prevalence studies in infection control (IC) in their institution



Evaluering av de norske
prevalensundersøkelsene 2007 

 IC practitioner (%) Contact person in LTCF (%)  

High focus  8 (28) 16 (12) 
Some focus 17 (59) 68 (52) 
Little focus 4 (14) 32 (25) 
No focus -   - 7 (5) 
Don’t know -   - 8 (6) 

Total  29 (100) 131 (100) 

 

Focus on infection control (IC) due to the prevalence studies in their institution



Evaluering av de norske
prevalensundersøkelsene 2007 



Evaluering av de norske
prevalensundersøkelsene 2007 

Basert på valideringsundersøkelser i to sykehus

• sensitivitet 69% (95% CI: 44–94%) 

• spesifistet 96% (95% CI: 93–99%)

Agnes Hajdu, Hanne M Eriksen, Nina K Sorknes, Siri H Hauge, Hege L Løwer, Bjørn G Iversen, Preben Aavitsland. Evaluation of the national 
surveillance system for point-prevalence of healthcare-associated infections in hospitals and in long-term care facilities for elderly in Norway, 
2002–2008 BMC Public Health 2011, 11:923



Kvalitetsindikator 
-som blir lagt merke til…

Opprettes ny 
referansegruppe

Behov for kursing, 
standardisering, validering 
og diskusjon rundt metode



ECDC- PPS

• Gjennomføres hvert 5. år

• Viktig å bidra med data til europeisk nivå

• Norge blir ikke med i år

• Jobbe for å harmonisere PIAH og ECDCs PPS



PIAHnett

Søkt om utviklingsperiode
• Nye rapporter
• Noen utbedringer
• Tilpassing til ECDC sin undersøkelse



Oppsummert status for 
prevalensundersøkelser

• Prevalensundersøkelser viktige for å synliggjøre 
bredden av smittevern

• God data nasjonalt, men bør gjennomføre kurs og 
valideringsstudier

• Tilnærme norske undersøkelsene med ECDCs?

• Ønsker enda flere gode eksempler på bruk av 
data 



Effekt av andre tiltak; her økt bruk av 
håndhygiene produkter

Metode
• Økologisk design
• Prevalens av HAI og salg av håndhygiene 

produkter over tid

Resultat 
• Reduksjon i prevalens av HAI fra 8% to 6% ved økt 

bruk av håndhygiene produkter (P = .05)
• Assossiasjon for avdelinger som hadde prevalens 

av HAI >9% ved studiestart i 1998 (P<.001)
Trine Herud, Roy M. Nilsen, Kjersti Svendheim, Stig Harthug. Association between use of hand hygiene products and rates of health 
care–associated infections in a large university hospital in Norway



Sammenstille med andre datakilder; 
her vurdere risiko for død ved HAI

Metode

• 4 årlige prevalensundersøkelser

• Inkludere risiko- og justeringsvariabler fra 
pasientjournal

• Registrere dødsfall innen 30 dgr og ett år

Resultat

• Pasienter med HAI har økt risiko for å dø innen
30-dager og ett år ift de uten HAI

• Ulik dødsrisiko for ulike typer HAI
Anne Mette Koch, Roy Miodini Nilsen, Hanne Merete Eriksen, Rebecca Jane Cox, Stig Harthug. Mortality related to hospital-associated 
infections in a tertiary hospital; repeated cross-sectional studies between 2004-2011. Antimicrobial Resistance and Infection Control 4, 2015

http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Antimicrobial+Resistance+and+Infection+Control/$N/2040171/PagePdf/1771742528/fulltextPDF/E88CDC5559074F7APQ/17?accountid=172179


Deltagelse i prevalensundersøkelser =
et smitteverntiltak 

*H. Bentele, Prevalence of HAI in Norwegian Longterm care facilities, 2004-2012



Supplere salgsstatistikk
Antibiotikabruk for urinveisinfeksjon, luftveisinfeksjon og andre indikasjoner i fem 
sykehjem i Oslo estimert for innkjøpsstatistikk basert på prevalensregistreringer

Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Kirsten K. Viktil, Lene Andberg, Marianne Winther Munkerud, Karin Willoch, Hege Salvesen 
Blix. Antibiotikabruk ved sykehjem – kartlegging med ulike metoder. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2052-6



Inkludere ulike indikatorer i 
prevalensundersøkelser (ECDC-rapport sykehus)



Andel enerom



Smittevernpersonell



Antibiotika (virkestoff) brukt på å behandle 
nedre luftveisinfeksjoner i sykehus mai 2016

*Kun antibiotika med prevalens>2 % er inkludert i figuren


