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2012 En kvalitativ studie:

Påvirkes ledelsens holdninger og kunnskap om smittevern ved 
innføring av insidensovervåking av infeksjoner i et sykehjem?



Bakgrunn for studien

• Hadde ledere fokus på forebygging av infeksjoner?

• Var infeksjonskontrollprogram utarbeidet i institusjonene og 
kjent blant ansatte?

• Kunne hendelser som smitteutbrudd i en avdeling og 
infeksjoner hos pasienter skyldes ulik praksis av kunnskap 
hos de ansatte?

• Ble smittevernrutiner i tilstrekkelig grad etterfulgt ved 
allerede oppståtte smittefarlige situasjoner, og ikke etterlevd i 
en «normalsituasjon»?  



Målsetting etter innføring av 
insidensregistrering

Infeksjonskontrollprogram er kjent for alle ansatte

Fokus på smittevern gjennom hele året, både hos leder og 
ansatte

Økt kunnskap om forebygging av infeksjoner

Opplæringsplaner satt i system



Fra halvårlig til årlige 
registreringsperioder

Hvorfor?

Sykehjemslegens deltakelse og ansvar?

Oppfølging av rutiner : hygienekontakter ansvarlig via avtalen 
med sin leder?





Mål og Tiltak

Mål: Ansvarlig avd. spl. skal ha fokus på etterlevelse av 
basale smittevernrutiner hos alle ansatte med pasientrettet 
arbeid.

Tiltak: Smittevernrådgiver har oppfølgingsmøter med 
avd.lederne  i etterkant av registreringsperioden

Mål: Hygienekontakt skal sørge for internundervisning og 
utarbeide undervisningsplaner for hele året. Være tett på 
ansatte og følge opp riktige prosedyrer ift. smittevern.

Tiltak: Smittevernrådgiver har månedlige møter med 
hygienekontaktene.



Mål og Tiltak

Mål: Alle ansatte skal etterleve basale smittevernrutiner. 
Tiltak: Deltakelse på internundervisning om tema, både 
smittevernrådgiver og hygienekontakt er tilstede. 
Oppmøteregistrering.

Mål: Renholdere og vaskeriansatte skal ha kunnskap om 
riktig rutiner i ulike situasjoner.

Tiltak: Internundervisning tilrettelegges for begge 
yrkesgrupper.



Kontinuerlig forbedring

Årlige registreringer fører til:

 System for opplæring og undervisning.

 E-læring om smittevern. Ansatte kan få satt av tid til å 
gjennomføre dette i arbeidstiden?

 Smittevernvisitt med blant annet test av håndhygiene.

 Aktiv deltakelse i insidensregistreringer setter fokus på 
forholdet mellom antall infeksjoner og utførelse av basale 
smittevernrutiner samt bruk av antibiotika.



Kontinuerlig forbedring 
forts.

Felles holdning til systematisk opplæring og vedlikehold av 
kunnskap i ledergruppa. 

Samarbeid med sykehjemslegene om systematisk opplæring 
og oppfølging av ulike infeksjonssykdommer.

Siden 2017 har alle institusjonene i kommunen hatt et internt 
program på den Internasjonale håndhygienedagen.  
Resultatene av denne dagen blir presentert i plenum og felles 
holdninger til hygienetiltak drøftes.



Kontinuerlig forbedring 
forts.

Faste månedlige møter mellom hygienekontaktene og 
smittevernrådgiver.

Kollegial kunnskapsutveksling og faglige diskusjoner. 

Insidensregistrering gir grunnlag for implementering av 
kunnskap i basale smittevernrutiner både i store og små 
institusjonene.



Tid for spørsmål…..


