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Stavanger 

kommune Fjerde største by

15 sykehjem og 1 aldershjem

(fra 2020, i alt 18 virksomheter inkludert Finnøy 

og Rennesøy)

Små og store virksomheter 

Kommunale og private
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Masedama… 

 Bistår med opplæring og støtte

 Har oversikt over alle sykehjem i kommunen

 Presenterer tall på nettverkssamlinger, 

undervisning og andre aktuelle fora

 Hvem registrerer?

 Sykehjemslegen, virksomhetsleder, 

fagsykepleier, avdelingsleder, 

“ressurs”person/ smittevernkontakt
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Forskrift om smittevern i helse- og 

omsorgstjenesten

 Infeksjonskontrollprogrammet

 Infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking 
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Forskrift om norsk overvåkningssystem for 

antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte 

infeksjoner (NOIS- forskriften)

§1-2. Registerets formål. 

Registeret skal bidra til overvåking av antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner hos pasienter i sykehus, 

dagkirurgiske klinikker og sykehjem gjennom systematisk 

fortløpende eller periodisk innsamling av data. 
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Prevalens som 

forbedringsverktøy
 Infeksjonskontrollprogrammet

 Måle effekt av tiltak

 Årsakssammenheng

 Små krav til ressurser

 Trender

 Bevisstgjøring! 

 Repetisjon av fokus

 Et standarisert verktøy med en standarisert analyse

 Oppdage problemområder man kan jobbe nærmere med
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 Øyeblikksbildet… Upresis 

registreringsmetode

 Den tilfeldige variasjonen være stor

 Variasjon i registreringspraksis

 Utskifting av brukere

 Påvirker utfallet over tid

 Egentlig egnet for ledere på lokalt nivå?

 Mer egnet for å se trender på nasjonalt 

nivå?
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Hva virksomhetene i Stavanger sier
 Spørsmålene er følgende:

 1. Bruker dere tallene som hentes inn til prevalensundersøkelsen aktivt i 

forbedringsarbeid i virksomheten? Ja eller nei

Hvis ja: gi en kort beskrivelse av dette forbedringsarbeidet.

 2. Gjør dere i tillegg til prevalensundersøkelsen en insidensregistrering av HAI i 

deres virksomhet?

 Hvis ja:

 Hva slags infeksjoner registreres? 

 Ser dere på type og mengde antibiotika som brukes i virksomheten opp mot type og antall HAI 

som er registrert?

 Kan dere gi en kort beskrivelse av hvordan innsamlingen av disse tallene foregår rent praktisk 

og hvem som har ansvaret for dette?

 Hvordan brukes insidenstallene i forbedringsarbeid?
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1. Bruker dere tallene som hentes inn til 

prevalensundersøkelsen aktivt i forbedringsarbeid i 

virksomheten? Ja eller nei

Hvis ja: gi en kort beskrivelse av dette 

forbedringsarbeidet.

12 av 15 sykehjem svarer nei.

3 sykehjem svarer at de bruker tallene aktivt
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2. Gjør dere i tillegg til prevalensundersøkelsen en 

insidensregistrering av HAI i deres virksomhet?

 3 av 15 sykehjem gjør insidensregistrering

 Registrerer samme type infeksjoner som i 
prevalens

 2 av sykehjemmene ser på type/ mengde 
antibiotika som brukes i sammenheng med 
infeksjonene som er registrert

 Sykepleiere på avdelingen registrerer fortløpende 
(Word, Excel)

 1 sykehjem sier at tallene fra insidensen brukes 
aktivt i forbedringsarbeidet 
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Utdrag fra svarene 

Ja vi bruker tallene aktivt. Antibiotikabruk/infeksjoner er jevnlig oppe i 

kvalitetsutvalget der både avd. sykepleier og lege sitter.

JA, vi sammenligner oss med resten av Stavanger og Rogaland.

Vi bruker ikke tallene aktivt men ser at det har skjedd en forbedring med 

tanke på at man nå legger mye større vekt på at pasientene som får 

antibiotika nå har en god grunn for behandlingen. Dette skyldes nok økt 

fokus på resistens, både fra leger og fra pleiepersonalet. Vi har godt 

samarbeid med legene og det blir tatt mindre urinprøver uten at det 

foreligger en klar indikasjon for det. 

11



Nei - tallene fra prevalensundersøkelsen brukes ikke aktivt i forbedringsarbeidet 

i virksomheten. Vi tror heller ikke at de hverken kan eller bør brukes til dette -

da tallmaterialet er ALT for lite til at det vil ha noen statistisk styrke. Vi tenker 

at å gjøre statistikk på så få pasienter på én vilkårlig dag år etter år blir helt 

feil bruk av tall.

Disse tallene har en verdi på nasjonalt / regionalt nivå - men ikke for den 

enkelte enheten.

En insidensregistrering kunne vært nyttig og lærerikt, men krever ganske mye 

ressurser - ressurser som vi tror strengt tatt er mye brukt bedre andre plasser. 

Vi tror sykehjemmet har mer igjen for å bruke tid og krefter på opplæring og 

fortsatt god utøving av basalt smittevern, samt riktig antibiotikabruk jmf

retningslinjene (som vi mener vi er gode på å følge i dag), enn å telle opp antall 

HAI’er.
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En slags konklusjon?

 De som gjør insidens er erfaringsmessig mer opptatt av dette. Hvis det er 

laber oppslutning rundt prevalens? Kan man forvente høy oppslutning rundt 

insidens i disse virksomhetene?

 Videreformidling av prevalenstall og gi ansattgruppen forståelse av hva 

prevalens er. 

 De som ikke gjør insidens det oppgir at det er for tidkrevende (men er det 

egentlig det?)
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 Når infeksjonskontrollprogrammet er pålagt og man trenger gode 

styringsverktøy for å identifisere risikoområder. Kan man regne med prevalens 

som et godt nok verktøy for dette? Fungerer det som internkontrollsystem?

 Virksomhetene selv må identifisere problemområder og aktivt gjøre noe med 

dette gjennom forbedringsprosjekter som er rettet direkte mot et 

problemområde. Her brukes ikke prevalens, men andre målemetoder.

 Sykehjem versus sykehus?

 Sykepleie og legemangel, hvor skal ressursene brukes?

 Prevalens enn så lenge
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