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Endring 

Digitale revolusjon 
Organisering – fra individperspektiv 

til systemtenkning  

Mål uendret: 
Forebygge og begrense forekomsten av 

infeksjoner 



 
Hygienesykepleiers ansvar og oppgaver 

 
• 1999: Ansvaret  for «hygienen» på Haukeland 

tilhørte Hygieneavdelingen  

 

Hvem eier problemet? 

 

• 2017: Seksjon fra pasientsikkerhet bidrar med 
rådgivning og kompetanse – ansvaret for 
smittevern er tillagt den enkelte avdeling. 



Endringsvillig systemtenker   

• Stabsavdeling 
• Samordning av alle tjenester innen 

pasientsikkerhet 
• Regionalt kompetansesenter i smittevern 
• Nasjonalt kompetansesenter i antibiotikabruk for 

spesialisthelsetjenesten  

 
• Elektronisk tilgjengelige prosedyrer 
• Elektronisk innhenting av 

infeksjonsregistreringsdata 
 



Begrepsendring 

• Hygieneavdeling endret til Seksjon for 
pasientsikkerhet 

• Hygienesykepleier endret til rådgiver 

• Sykehushygiene endret til smittevern 

• Håndvask, med og uten ringer endret til 
håndhygiene 

• Rent og nesten sterilt til dekontaminert 

Men: Skyllerom er og blir skyllerom !?!! 

 

 

 

 











Implementering av prosedyrer 

• Beslutningsstøtte 

– EPJ 

– Pasientforløp 

• Internrevisjoner 

 

• Simulering / 
ferdighetstrening 

• Kvalitetsforbedrings-
metodikk 

 

 

 



Aldersrelatert  
makuladegenerasjon (AMD) 

Behandle pasient 
med injeksjoner 

Kontroller 
pasient 

Forebygging Symptomer  Diagnostisering Behandling Rehabilitering Oppfølging 

Den «våte» utgaven av netthinnesykdommen AMD kan behandles 
ved å sprøyte inn medisin i glasslegemet. Vi benytter vanligvis 
Avastin eller Eylea. Injeksjonene gjøres med 4-8 ukers mellomrom, 
avhengig av medikament og om vi ser bedring hos pasienten. Tørr 
AMD kan ikke behandles med medikamenter. 

Tilbake til 
hovedsiden 



Hva ønsket vi å oppnå? 

Overordnet målsetning: 

• Sikre håndhygiene i henhold til retningslinjene 
for å forhindre smittespredning i sykehuset 

 

Målbare delmål: 

• 100% ansatte «bar under albu» 

• 100% ansatte gjennomført e-læringskurs i 
håndhygiene 





Merete Gjerde 



Antibiotikastyring 

• Kvalitetsforbedringsmetodikk  

• Sykepleiere som en naturlig 
samarbeidspartner i tverrfaglige team 

– Kjennskap til antibiotika 

– Mikrobiologiske prøvesvar 

– Behandlingslengde og revurdering av medikament 

– Overgang fra intravenøs til peroral behandling 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten 



Kunnskapstilgjengelighet 

• Obligatorisk : 

– Metodikk for å innhente 
kunnskap 

– Kjenne til gode 
kunnskapskilder 

– Vurdere kunnskap 
• Journal clubs 

 

 





Undervisning 



Innkjøp 



«Har det hjulpet?» 


