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Ooooooops……

• Handlingsplanen er vedtatt av begge 
statsrådene i HOD 

• Blir ikke gjort offentlig før 18. oktober  

• Jeg kan ikke sakke om eventuelle 
politiske godbiter…

• Den nye handlingsplanen kom etter godt 
begrunnet kritikk av «Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i helsetjenesten»  
som i liten grad omhandlet forebygging 
av infeksjoner og infeksjonskontrolltiltak 

Hva planen 
omhandler    
og ikke 
omhandler…

Handlingsplanen er i hovedsak avgrenset 
til å omfatte spesialisthelsetjenesten og 
kommunale helse- og 
omsorgsinstitusjoner

Kommunale og private helse- og 
omsorgstjenester skal arbeide for et bedre 
smittevern, i tråd med forskrift om 
smittevern i helse- og omsorgstjenesten

Handlingsplanen har:

2 hovedmål, 8 delmål og 37 tiltak
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Implementering av handlingsplanen

• Styringsgruppen for implementering ledes av 
Helsedirektoratet

• Utvidelse av styringsgruppen for antibiotikaresistens

• Mandat å sikre at tiltakene handlingsplanen blir 
implementert raskt, kostnadseffektiv og faglig forsvarlig  

• RHFene får i oppdragsdokumentet å følge opp 
handlingsplanen, alternativt vil oppdrag bli gitt gjennom 
foretaksmøte, i forskrift eller ved normering i retningslinjer 
eller veiledere utgitt av Helsedirektoratet 

Helsetjenesteassosierte 
infeksjoner (HAI)

• Til enhver tid har omtrent én 
av 20 pasienter i sykehus og 
sykehjem en HAI

• Over 20 prosent av all 
antibiotika gitt i sykehus, gis 
for å behandle HAI
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Hovedmål for 
handlingsplanen

1. Redusere forekomsten av 
helsetjenesteassosierte 
infeksjoner (HAI) i 
helseinstitusjoner                           

2. Bedre organisering og 
struktur av smittevernet i 
Norge

Helseforetak og kommunale 
helseinstitusjoner oppfordres 
til å definere egne mål basert 
på lokale kvalitetsutfordringer

Bedre organisering av 
infeksjonskontroll og oversikt 
over infeksjonskontrollprogram

• Kommuner og helseforetak skal ha 
oppdaterte og ledelsesforankrede 
infeksjonskontrollprogram i l a 
2020

• Fylkesmannen skal ha oversikt over 
infeksjonskontrollprogrammene i 
kommunene i l a 2021
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Basale smittevernrutiner, inkludert håndhygiene

• FHI i samarbeid med Helsedirektoratet skal før 2021 
utarbeide nasjonal standard for overvåking av håndhygiene

• Helseforetakene skal før 2022 ha program for overvåking av 
håndhygieneetterlevelse

• Kommunene bør før 2022 ha program for overvåking av 
håndhygieneetterlevelse 

• Nasjonale kampanjer om basale smittevernrutiner

Smittevernveiledere, undervisning/informasjonsmateriell

Prioritet Mål for ferdigstillelse

1 Veileder i basale smittevernrutiner Høy Våren 2020

2 Veileder resistente mikrober Høy Våren 2020

3 Forebygge postoperative infeksjoner Høy Våren 2020

4 Forebygge blodbaneinfeksjoner assosierte med bruk av ulike katetre Høy Våren 2020

5 Dekontaminering inkludert sterilforsyning Høy

6 Smittevern og helseinstitusjonsbygg Høy 

7 Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Høy Våren 2021

8 Forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner Middels 2021

9 Forebygge nedre luftveisinfeksjoner/håndtering av respirasjonsutstyr Middels 2023

10 Mathåndtering i helseinstitusjoner, inkludert morsmelkkjøkken/-banker Middels

11 Veileder smittevern i tannhelsetjenesten Lav

12 Fleksible skop; renhold og desinfeksjon Lav
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Bedre infeksjonsovervåking i sykehus 
og kommunale helseinstitusjoner

• FHI skal utarbeide elektronisk 
modell for overvåking

• Kodesystem for HAI er definert og 
tatt i bruk i helseforetak og 
sykehjem

• Elektronisk rapportering til 
helseregistre

Sikre beredskap for 
utbrudd i

helseinstitusjoner

• Gjennomføre rot-årsaksanalyser i 2020

• Etablere 0-rapporteringssystem

• Styrke FHIs feltepidemiologiske gruppe

• Spre informasjon om risiko for å bli 
smittet med resistente bakterier                         

ved reiser
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Vaksinasjon

• Fortsatt høy oppslutning om 
barnevaksinasjonsprogrammet

• Oversikt vaksinasjonsstatus 
helsepersonell

• Minst 75% dekning for 
sesonginfluensa helsepersonell 

God 
infrastruktur

Videreutvikle 
byggveileder

for 
smittevern

Oversikt 
over ulike 

typer 
isolater 
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Renhold og 
dekontaminering

• Renholdsplaner i helseinstitusjoner

• Nasjonale anbefalinger for 
desinfeksjon og sterilisering av 
medisinsk utstyr

Mikrobiologiske 
laboratorier

Gjennomføre ROS-analyser av 
åpningstider og bemanning

FHI skal evaluere hurtigtester for 
diagnostikk, kost nytte analyser

Standardisert prøvetaking for 
blodbaneinfeksjoner

Protokoll for diagnostikk og 
rapportering av C. difficile
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Utdanning og forskning

Styrke undervisning 
om smittevern i 

grunn- og 
videreutdanning

Opprettelse av 
akademiske 
stillinger i 

smittevern

Redusere forekomsten av HAI i helseinstitusjoner 
Delmål:

1. Forekomst av HAI i sykehus og helseinstitusjoner i 2023 er 
redusert sammenlignet med 2017 

2. Forekomst av meldepliktige, kateterassosierte 
blodbaneinfeksjoner er redusert  i 2023 sammenlignet med 2021

3. Det har ikke skjedd noen økning i andelen blodbaneinfeksjoner i 
perioden 2019 – 2023 for utvalgte resistente bakterier 

4. Forekomst av sekundærsmitte  i helseinstitusjoner for hver 
enkelt av mikrobene MRSA, VRE, KPB og C. difficile er redusert 
sammenlignet med basisåret 2020 

5. Antall varslede  utbrudd i norske helseinstitusjoner skal hvert år 
være mindre enn i basisåret 2020 
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Bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge

6. WHO og ECDC har utarbeidet indikatorundersøkelser for å måle 
etterlevelse av sentrale smitteverntiltak. Nasjonale, aggregerte  
tall for helseforetak og kommunale helseinstitusjoner i 
indikatorundersøkelsen er ved utgangen av 2023 i gjennomsnitt 
20 prosent bedre enn i 2020 

7. 75 prosent av alle sykehusansatte og ansatte i sykehjem og 
hjemmetjeneste er vaksinert mot sesonginfluensa

8. Helseforetakene og kommunale helseinstitusjoner har 
implementert et system for fortløpende elektronisk overvåking 
og rapportering av etterlevelse av retningslinjer for håndhygiene 
blant helsepersonell innen 2021 


