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• Mellom 300 og 400 barn fødes årlig i Norge som 

ekstremt premature med vekt under 1000 g og/eller 

svangerskapsuke < 28.  

• Ca 10 % av alle fødte barn trenger kortere eller lengre 

opphold på nyfødtintensivavdelinger.  

• Økende kunnskap, bedre metoder og bedre utstyr 

bidrar til å bedre behandlingsresultatene 

•   

Innledning 



• Ekstremt premature barn har betydelig nedsatt infeksjonsforsvar 

• Mortaliteten ved sepsis hos små premature er høg  

– Antistoffer fra mor.  

– Perinatal smitte,  

– Korioamnioitt som årsak til for tidlig fødsel.  

– Invasive prosedyrer gir indikasjon for bredspektret antibiotika  

– Antibiotikabruk, varme, fuktig luft gir økt risiko for kolonisering med mikrober 

man ellers ikke ville forventet i så stor grad.  

• Pseudomonas og Serratia 

 

 

Om nyfødtbehandling og 

infeksjoner 



• Knapt 5000 fødsler, landets tredje største 

fødeavdeling 

• 21 sengeplasser på nyfødtintensiv 

• En av 6 3c – nyfødtavdelinger (UNN, St.Olav, HUS, 

SUS, Ullevål, RH)  

• Spesialister i vakt døgnkontinuerlig 

• 80 sykepleierstillinger 

• 500 innleggelser 

• 10 d gjennomsnittlig liggetid. Ca 65% belegg 

• 21 pasienter ( inkluderer man personale, foreldre, 

andre behandlere etc. kan man komme opp i 100 

personer inne i arealet) 

• Krevende å begrense trafikk av mennesker og utstyr 

• Dedikert personale med stor oppmerksomhet på 

smitteproblematikk.  

 

• Klebsiella-ESBL-a utbrudd i 2009 

Om nyfødtavdelingen 

ved SUS.  



 



 
Forfatterens egen skisse av arealene til nyfødtavdelingen inkludert 
fellesarealer/familierom.  



• Over 50 koloniserte barn, smittekilde antatt kontaminert morsmelk.  

– Stort fokus på basale smittevernrutiner 

– nedvask og opprettelse av avdeling på nytt sted i kortere periode.  

• I ettertid 

– Mindre bygningsmessige tiltak 

– Reduksjon i liggetid (NAST) 

– Reduksjon i innleggelsesrate 

– Redusert antibiotikabruk  

 

2009-utbruddet 



 



 

Aktuelt utbrudd våren 2016 



Mars 2016 

• 1. Klebsiellainfeksjon  hos svært prematur nyfødt primo mars 2016 

 

•2. Klebsiellainfeksjon ved infeksjonstidspunkt 26.3. (påskeaften)  

April 

•Har vi et utbrudd? – Ja vi har et utbrudd 4. 4. 16 PGFE-typing gjennomført  

•Screening utføres 

April 

•Screening viser at 8 barn er kolonisert med klebsiella pneumoniae, 3 barn med klebsiella oxytoca  6 av 8 Kl. pn var identiske med utbruddsstamme  

•Tiltakspakke, planlegge opprettelse av ny avdeling 

April  

•Ny screening avdekker kolonisert barn på 2i 19.4. (IKKE GENOTYPET DA!) 

•Nedvask av 3d (opprinnelig avdeling ultimo april   

Mai  

•Ukentlige screeninger, koloniserte barn forblir på 2I etter gjenåpning.  

•Negative frem til 12.5. da kommer ett  ny kolonisert barn ( nb! Genotype!) 

Mai 

•18.5. – ny screening med flere positive funn – ny stenging av nyfødtintensiv og ny flytting av alle til 2I. Onsdag etter pinse 

•20.5 – nedvask, gassing??  

Mai 

•23.5. – ny sepsis hos barn nr 3.  - flytting til RH 

•Sykehuset settes i beredskap, ny nedvask og gjenåpning 

•Besøk fra FHI primo juni. Møter med fylkeslege 

Juni 

•Gjenåpning av 3D 25.5, fortsatt drift på 2I og etter hvert etabelering av egen isolatdel på del av barneavdelingen som har sommerstengt.  

•creening fortsetter uten nye tilfeller etter reåpning av 3D 25.5. Screening avsluttet i august 2016  



• Stammen 
– Vanlig følsom klebsiella  pneumoniae.  

– 3 sepsistilfeller ved SUS, ikke sikre virulensfaktorer 

– Kolonisering påvist hos 13 barn ved SUS 

– Ikke gjenfunnet etter mai hos oss.  

– 11 andre stammer funnet hos 15 andre barn 

– Ikke påvist i miljøprøver før utvask – hva betyr det?  

– Lite nye data på følsomme mikrober 

– Sikker årsak/indexkasus har vi ikke.  

 

 

Oppsummert etterpå 



 

Tiltakene 

Kilde:  



Mye hjelper mest? 

• Intensivering av «gode tiltak» 
– Kohorteisolasjon 
– Todelt drift 
– Engstelse / frustrasjon blant pasienter 

og ansatte.  
– Alvorlig utfall 

• Begrensende faktorer 
– Bemanningsmessige faktorer 
– AML brudd 
– Vikarbruk 
– Underbemanning 
– Forsvarlig drift på nytt sted? 
– Økonomi? 
– Vet vi hva vi gjør, kontroll på utstyr og 

trafikk? 



• Utbruddshåndtering er krevende og kostbart,  

• Nyfødtintensivenheter er en meget spesiell del av sykehuset.  

• Fysiske forhold ofte ikke optimale gitt dagens behov for utstyr og 

langvarig opphold for en hel familie.  

• Alltid ha totalbelastningen for pasienter, avdeling og sykehuset for 

øvrig i mente.  

• Hvem har styringen i utbruddet, involvering av ledelse på 

forskjellige nivå 

• Dokumentasjon av tiltak, sagt, gjort, forstått? 

• Informasjon/mediehåndtering 

• Overvåking i nyfødtavdelinger 

– Tidsbruk i diagnostikk og tilgjengelighet av genteknologiske 

metoder.  

 

Læringspunkter 



• Genotyping 2016 

 

 

 

 

• Genotyping 2017 

Molekylær 

utbruddsoppklaring 



• Ha med informasjonsavdelingen i utbruddene 

– Hvordan informere pasienter/foreldre 

– Samme info til alle, husk foreldrene snakker 

sammen! 

– Hvordan informere personale 

– Publikum, media 

 

Kommunikasjon, 

mediehåndtering 



• Langsiktig mål – nytt sykehusbygg i Stavanger planlagt i 2023 – optimale forhold for å 
begrense smittespredning og utbrudd.  

 

 

• Lars Kåre Kleppe, smittevernlege Helse Stavanger HF 
– kllk@sus.no  

mailto:kllk@sus.no

