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Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet: 

Folkehelseinstituttet skal: 
sammen med andre relevante aktører herunder de regionale helseforetakene utarbeide en 
situasjonsbeskrivelse av smittevernet i Norge med tanke på at denne skal utgjøre 
kunnskapsgrunnlaget for en eventuell handlingsplan for et bedre smittevern. 
Situasjonsbeskrivelsen begrenses i hovedsak til forhold som er relevante for mennesker og som ligger 
under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. Fokuset skal være på helsetjenesten, men 
også omfatte befolkningen generelt. Frist 30. juni 2018. 
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• Hovedfokus på smittevernet i helseinstitusjoner, særlig de elementene som er viktige for å  

hindre at antibiotikaresistente mikrober etablerer seg i institusjonene  

 

• Avgrensing iht innhold og logikk i Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og 

antibiotikaresistens (2008-2012) 

• Omfatter ikke smitte fra vann, miljø, mat og dyr utenfor helseinstitusjoner, seksuelt overførbare sykdommer, tuberkulose  

• Vaksinasjon i liten grad omtalt 
 

• Rammeverk: WHO-kjernekomponenter for infeksjonsforebygging og kontroll (IPC) 
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Oppbygging, avgrensning og metode 
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1. Infeksjonskontrollprogram 

2. Veiledere 

3. Utdanning og trening 

4. Overvåking 

5. Multimodale strategier 

6. Tilsyn /revisjoner med tilbakemeldinger 

7. Arbeidsmengde (personell og belegg) 

8. Fysisk utforming av institusjoner og tilgjengelighet av IPC-utstyr 

23.10.2018 

WHO kjernekomponenter 
omfatter sykehus og nasjonalt nivå 

FHI -  23.10.2018 

8 kjernekomponenter 
•11 evidensbaserte anbefalinger 
•3 anbefalinger basert på prinsipp 
om god praksis 
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Lov- og planverk, inkludert tidligere  stortingsmeldinger, handlingsplaner og strategier om helsetjenesteassosierte 

infeksjoner 

Nasjonale overvåkingssystemer som MSIS, NOIS, VESUV og NORM, samt evalueringsrapporter av overvåkingssystemene 

Regionale smittevernplaner fra hver region 

Smittevern i kommunene prosjektrapport (FHI og HDir) 

Tilsynsrapporter fra Helsetilsynet 

Undersøkelse blant smittevernpersonell om smittevernpersonells funksjons- og ansvarsområder i norske sykehus, 2012  

Punktprevalensundersøkelse, inkludert indikatorundersøkelse fra ECDC 2011/2012 og 2016/2017 

Forskningsresultater og rapporter 

Ulike beredskapsstrategier, samt erfaringsgjennomgang og risikoanalyser av beredskapssituasjoner 

Intervju med nøkkelpersonell i arbeidsgruppen for situasjonsbeskrivelsen 

Spørreundersøkelse om mikrobiologiske laboratorier i sykehus (via e-mail i 2018) 

NOKLUS- (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) rapporter og hjemmeside 

Pasientsikkerhetsprogrammet sin hjemmeside 
23.10.2018 

Datakilder 
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Hvor stort er problemet med helsetjenesteassosierte infeksjoner – og hvilke mikrober /antibiotikabruk er 

assosiert med denne type infeksjon? 

 

Manglende oversikt over hva som foreligger lokalt 

Har kommunene dedikert smittevernpersonell? 

Finnes oppdaterte lokale retningslinjer/infeksjonskontrollprogram/smittevernplaner? 

Hvordan etterleves anbefalinger og lovkrav? 

Får smittevern – og annet helsepersonell tilstrekkelig utdannelse/opplæring? 
 

Hvor effektive er ulike smitteverntiltak? 

Relativt lite forskning publisert fra norsk helsetjeneste 
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Hovedfunn:  
liten kunnskap om hva som finnes eller fungerer! 
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• Smittevern har god forankring i lov og forskrift, men noen utfordringer: 

NOIS er ikke personentydig – vanskeliggjør kvalitetssikring og bruk av data 

Virkeområdet i Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten er ikke optimalt 

Organisering i kommuner eks kommunelege/smittevernlege rolle også ift kompetansesentre i smittevern er utydelig 

Deling av informasjon, eks rundt utbrudd smitte/kolonisering av resistente mikrober, bør tydeliggjøres i lovverk 
 

Lokal og regional variasjon 

Ulikt innhold i retningslinjer (mangler nasjonale) 

 

Ressurser til smittevernarbeid er begrenset, særlig i små kommuner, nasjonalt og på regionalt nivå 

Vanskelig å følge opp lov- og regelverksbestemmelser 

Dublering av gjøremål - organisering sikrer ikke optimal ressursutnyttelse 
 

Tilsyn og revisjon rundt smittevern gjennomføres sjeldent 

 

 
23.10.2018 

Andre funn 
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Nasjonale veiledere 
  Nasjonale 

veiledere 

Sist 

oppdatert 

Forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner Ja 2013 

Veileder smittevern i tannhelsetjenesten Ja   

Basale smittevernrutiner -veileder Delvis   

Veileder resistente mikrober Delvis 2009 

Forebygge blodbaneinfeksjoner assosierte med bruk av ulike katetre Publiseres 2018   

Forebygge postoperative infeksjoner Nei   

Forebygge nedre luftveisinfeksjoner/håndtering av respirasjonsutstyr Nei   

Forebygge blodsmitte Nei   

Dekontaminering inkludert sterilforsyning  Nei   

Anbefalinger for håndtering av prionsykdom Nei   

Vaksinasjon og forhåndsundersøkelser av helsepersonell infisert med blodbårne virus Nei   

Fleksible skop; renhold og desinfeksjon Nei   

Mathåndtering i helseinstitusjoner, inkludert morsmelk-kjøkken/banker Nei   

Smittevern og sykehusbygg Nei   

Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Nei   

Renhold i helseinstitusjoner/helsetjenesten Nei   

Veileder smittevern i hjemmetjenesten Nei   
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Overvåking 
Nasjonale data 

  Spesialist-

helsetjenesten 

Sykehjem Hjemme-

tjenesten 

Kommune-

helsetjenesten utover 

hjemme tjenesten 

Postoperative infeksjoner I, P P - I 

Kateterassosierte urinveisinfeksjoner - P - - 

Urinveisinfeksjoner P P - - 

Nedre luftveisinfeksjoner P P - - 

Ventilatorassosiert pneumoni - - - - 

Øvre luftveisinfeksjoner - - - - 

Blodbaneinfeksjoner P - IA IA 

Kateterassosierte 

blodbaneinfeksjoner 

- - IA IA 

Hudinfeksjoner - P - - 

Infeksjoner i ben - - - - 

Infeksjoner i sentralnervesystemet - - - - 

Hjerte - karinfeksjoner - - - - 

Mage-tarm infeksjoner - - - - 

Infeksjoner i øye, nese, hals og munn - - - - 

Mikrober assosiert med HAI - - - - 

Infeksjoner/bærerskap  med 

resistente mikrober 

I I - I 

Infeksjoner etter 

tannhelsebehandling 

- IA IA - 

Yrkesrelatert smitte blant 

helsepersonell 

- - - - 

Infeksjoner blant sårbare 

pasientgrupper eks nyfødte, pasienter 

med kreft o.l. 

- - - - 

Observasjon av etterlevelse av 

håndhygiene 

- - - - 

Andre prosess- og 

strukturindikatorer innen smittevern 

- - - - 
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Mikrobiologiske data om helsetjenesteassosierte infeksjoner 
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Helsetjenestens økende kompetansebehov i smittevern støttes ikke av undervisningen på 

helsefagutdanninger 

 

Det fins ingen legespesialitet i smittevern 

Arbeid som smittevernlege i sykehus gir ikke meritt til annen relevant legespesialiteter 

 

Nordisk utdanning i smittevern er etablert 

Spørsmål om hvordan en sikrer at utdanningen tas av ansatte i smittevernstillinger 

 

Infeksjons- og intervensjonsepidemiologi er ikke akkreditert i Norge, og slike stillinger er ikke etablert  

23.10.2018 

Utdanning 
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Smittevern er ikke systematisk innarbeidet i opplæring av helsepersonell, f.eks. i helseforetakenes 

kompetanseportal 

Utviklingsplan for smittevernfaget som sikrer effektiv utvikling av informasjons- og 

undervisningsmateriale inkludert e-læringsverktøy, mangles  

Det finnes ikke et system for å samle, kvalitetssikre og sikre tilgang til undervisningsmateriale innen 

smittevern 

Smittevernkontakter med solid faglig posisjon og ledelsesforankring er ikke etablert i alle deler av 

helsetjenesten 

23.10.2018 

Smittevernopplæring lokalt i helsetjenesten  
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De fleste har infeksjonskontrollprogram, lokale retningslinjer, rapporterer data til NOIS, men 

Hvor oppdatert er lokale retningslinjer og infeksjonskontrollprogram? 

Brukes NOIS-data? 

Er alt implementert? 

Etterleves håndhygiene prosedyrer og er dispensere der de burde? 

 
 

Det trekkes frem en del mangler 

Ikke god nok ledelsesforankring 

Mangler smittevernpersonell, spesielt smittevernleger /sterilforsyningsteknikere- og ledere 

Ikke god nok oversikt over og om det er tilstrekkelig enerom/isolater 

Behov for bedre datasystemer for overvåking inkludert mikrobiologisk data 

Mangler kompetansekrav til renholdere 

System og forvaltningsansvaret for fagområdet dekontaminering er utydelig og fragmentert 

Mikrobiologiske tjeneste; varierende åpningstid, svartid, tilgang til hurtigdiagnostikk og bruk av nye metoder  
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Helseforetakene/spesialisthelsetjenesten 
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                        Smittevernleger  

23.10.2018 

Smittevernpersonell i europeiske sykehus per 250 senger 

Smittevernsykepleiere 

FHI -  23.10.2018 
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Ansvarsplassering for smittevern f.eks. i kommunale helseinstitusjoner (KHI) ikke tydelig beskrevet  

Smittevernplaner omfatter i ulik grad smittevernarbeid i forskjellige deler av helsetjenesten  

Etterlevelse av lovkrav ikke optimal (eks. deltagelse i prevalensundersøkelser) 

Infeksjonskontrollprogram i KHI 

Mange oppgir å ha dette, 40% sier de jevnlig reviderer programmet 

Ofte avvik i tilsyn fordi dette ikke eksisterer, ikke er oppdatert eller implementer 

 

Basalt smittevern 

Lite data, men tilbakemelding fra arbeidsgruppen: Behov for styrket fokus på basalt smittevern! 

Nesten 30% av KHI oppgir i indikatorundersøkelse at håndvask med såpe og vann er vanligste håndhygiene metode 

 

Mikrobiologi, renhold og dekontaminering – ikke optimalt 

23.10.2018 

Kommunehelsetjenesten 
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Ifølge smittevernforskriften skal regionale helseforetak tilby smittevernbistand til kommuner etter ønske  

Ingen oversikt over kommuner som har inngått avtaler  

Delt oppfatning og erfaring med denne modellen 

 

 

Høringsnotat om endringer i smittevernloven omfatter dette teamet 

Oppfordrer alle til å komme med høringsuttalelse  

Høringsfrist: 23.11.2018 
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Samhandling mellom ulike nivå 
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Mangler en del overordnede nasjonale strukturer 

Overvåkingssystemer, maler, strategi/plan, oversikt over smittevernet 
 

Forholdene i spesialisthelsetjenesten er bedre enn i kommunehelsetjenesten 

Spesialisthelsetjenesten har i hvert fall en del klare regler, som gjør det mulig å påpeke hva som mangler 
Men også der behov for å sikre ledelsesforankring, implementering og optimal ressursutnyttelse  
 

Kommunehelsetjenesten har en vanskelig jobb 

Oppgavene er omfattende  
De er dårlig beskrevet, og det finnes lite rammeverk å støtte seg til 

 

Det er vanskelig (og unødvendig) å finne opp hjulet på nytt 460 ganger 

Organiserings – og samarbeidsform må optimaliseres 
 

I forhold til andre land, ligger vi godt an på noen områder – men på andre ikke 
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Konklusjoner fra situasjonsbeskrivelsen 



23.10.2018 

13 

FHI -  FHI -  

Noe kan løses ved en handlingsplan 

Men, mye må gjøres ved å jobbe smartere 

Vurdere organisering og arbeidsform innen smittevernområdet 

23.10.2018 

Avsluttende bemerkning 


