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BAKGRUNN:

NOIS-tall fra 2012-2014 viser høy forekomst  av POSI i forhold til 

landsgjennomsnittet. Forebygging av POSI er et viktig 

fokusområde i vår avdeling. Ulike tiltak i alle ledd i vår enhet, har 

vært gjennomgått med tanke på forbedring. Dette har vært gjort i 

samarbeid med Smittevernsenteret på UNN.

HENSIKT:

Vi ønsker å se på effekten av dekolonisering

med Mupirocin nesesalve og klorhexsidin Sage

kluter, og om dette kan redusere forekomsten 

av POSI. Tromsøundersøkelsen viser at ca 25% 

av befolkningen har gule stafylokokker i nese og 

svelg, vår avdeling har hatt en andel POSI på 11% 
Vaskeinstruksjon:

Dekolonisering før åpen hjertekirurgi

Erfaringer:
Innføring/Oppstart prosjekt skjedde raskt, tidlig på året i 2016. 

Fagsykepleier og kardiologisk sykepleier på hjerte- lunge-

karkirurgisk avdelingen utarbeidet prosedyre i samarbeid med 

kvalitetsrådgiver i klinikken og avdelingssykepleier på operasjon. 

Godkjenning av prosedyrer ved avdelingsoverlegen. 

Samarbeidsmøter med tilhørende avdelinger: Hjertemedisinsk

avdeling og medisinsk overvåkingsavdeling (MIA). Når pasienter 

utredes på medisinsk avdeling for sin hjertesykdom, blir vedtatt til 

operasjon, skal medisinsk avdeling ta neseprøve av alle. Oppstart 

av nesesalve på pasienter som opereres under oppholdet.

Innføring, registrering, behandling i egen avdeling gikk litt sakte i 

starten. 

Vi screener ikke pasienter for MRSA, kun gule stafylokokker. 

Vi registrer allergiske reaksjoner etter bruk av Klorhexidin Sage 

kluter. Dette dokumenteres av operasjonssykepleierne.

Andel n

Andel pasienter med gule staff 37 % 38

Andel pasienter med reaksjon på klorhexidin 4 % 6

Andel overfladiske infeksjoner 4 % 6

Andel dype infeksjoner 1 % 1

Andel pasienter dekollonisert etter protokoll 56 % 50

Andel transfusjoner, alle typer 51 % 71

Gjennomføringsgrad, prøvetakning 67 % 140

Gjennomføringsgrad, dekollonisering 56 % 89

Av: Nina Sørgård, spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, Siw Aune Johansen, fagsykepleier og smittevernkontakt.


