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Forord  

Til enhver tid vil 5-10 % av beboere og pasienter i norske sykehjem være rammet av 

infeksjonssykdom. Håndtering av infeksjoner i sykehjemspopulasjonen er spesielt utfordrende av 

flere grunner:  

For det første vil den kliniske presentasjonen ofte være atypisk. For det andre er dyrkningsprøver 

ofte vanskeligere å gjennomføre, og for det tredje kan den kliniske betydningen av mikrobiologiske 

prøvesvar være vanskelig å tolke.  I tillegg vil pasienter og beboere i sykehjem være mer utsatt for 

bivirkninger og komplikasjoner av antibiotikabehandling og tåle infeksjoner dårligere enn yngre og 

friskere individer.  Derfor er målrettede infeksjonsforebyggende tiltak kanskje spesielt viktige i 

sykehjem og langtidsinstitusjoner.  

 Alle helseinstitusjoner har et lovpålagt ansvar for å utvikle og dokumentere egne rutiner for 

infeksjonsforebygging- og overvåkning.  Etat for alders- og sykehjemsmedisin i Bergen kommune 

inkluderer 22 sykehjem og langtidsinstitusjoner. Utvikling av selvstendige infeksjonskontrollprogram 

for hver enkelt institusjon vil derfor være vanskelig å gjennomføre. Det foreliggende 

infeksjonskontrollprogrammet vil derfor, med eventuelle lokale tilpasninger, være gjeldende ved alle 

kommunale sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen.  

Den såkalte hygienepermen, sist oppdatert i regi av en arbeidsgruppe i Helse Bergen i september 

2011, er fundamentet for dette infeksjonskontrollprogrammet. Gjeldende infeksjonskontrollprogram 

ved Haukeland Universitetssjukehus og infeksjonskontrollkontrollprogram for sykehjem og 

langtidsinstitusjoner i Oslo kommune (revidert i august 2011) har også vært viktige kilder, i tillegg til 

nasjonale anbefalinger og retningslinjer og utvalgte vitenskapelige publikasjoner.  

Infeksjonskontrollprogrammet er et viktig virkemiddel for å styrke smittevernet i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner på en systematisk måte.  For å få dette til, har det vært en klar målsetning å lage 

et brukervennlig dokument, som danner utgangspunktet for en web-versjon tilgjengelig på Bergen 

kommunes intranett. Det er også viktig å poengtere at ledelsen ved hver enkelt institusjon har et 

selvstendig ansvar for å kontrollere at anbefalingene i programmet følges i den kliniske hverdagen.  

Kari Hamre, Kari Hovland og Irene Mjanger har vært med i arbeidsgruppen som har jobbet med dette 

infeksjonskontrollprogrammet. De har hatt hovedansvaret for utformingen av kapittel 2.1.6 og 2.1.7, 

og kommet med gode innspill til resten av programmet.  Jeg vil dessuten takke smittevern-

overlegene Dorthea Hagen Oma (Haukeland Universitetssjukehus) og Ottar Hope (Haraldsplass 

Diakonale sykehus), samt hygienesykepleierne Susann Muri (Haraldsplass Diakonale sykehus) og 

Jorunn Kari Kleiva (Haukeland Universitetssjukehus) for verdifulle kommentarer. En stor takk også til 

avdelingsoverlege Kjell Krüger og etatsjef Karl Henrik Nikolaysen, som har latt arbeidet med 

infeksjonskontrollprogrammet være en prioritert oppgave høsten 2015.  

Denne versjonen av infeksjonskontrollprogrammet er gyldig frem til 1.mai 2018. Arbeidsgruppen, 

bestående av Kari Hamre, Kari Hovland, Irene Mjanger og Bård R. Kittang vil ha ansvaret for revisjon 

og for å gjøre eventuelle nødvendige endringer i forkant av den første revisjonen. 

Bård R. Kittang     

Teamoverlege PhD 

Avdeling for sykehjemsmedisin 

Bergen kommune
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1. Generell del 

 

1.1. Hjemmel i lovverket 

 Enhver helseinstitusjon som yter tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 og for 

institusjoner som omfattes av forskrift for kommunal omsorgs- og helseinstitusjon § 1 

bokstav d og e, plikter å ha et infeksjonskontrollprogram, jamfør 

o  Forskrift om smittevern i helsetjenesten, § 2-1: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610 

o  Smittevernloven, § 4-7, 7-1 og 7-11: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-

05-55 

 Ansvar 

o Infeksjonskontrollprogrammet skal tilpasses institusjonen, og det er 

institusjonsledelsen som har ansvar for iverksetting, utforming og oppdatering av 

programmet, jf. Forskrift om smittevern i helsetjenesten, § 2.2.  

o  Infeksjonskontrollprogrammet skal inneholde en plan for infeksjonsforebygging, 

herunder også forebygging av yrkesbetinget smitte hos personalet, og 

infeksjonsovervåkning i institusjonen  

 De mest aktuelle lovene innen smittevernet i sykehjem og langtidsinstitusjoner er i dag  

o LOV-1994-08-05-55 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

o LOV-2011-06-24-29 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

o LOV-2000-06-23-56 Lov om helsemessig og sosial beredskap (helse- og 

sosialberedskapsloven) 

o LOV-2011-06-24-30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

o LOV-2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven) 

o LOV-1999-07-02-64 Lov om helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

o LOV-1984-03-30-15 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 

o LOV-2014-06-20-43 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger 

(helseregisterloven) 

o LOV-1995-01-12-6  Lov om medisinsk utstyr 

o LOV-1992-12-04-132 Lov om legemidler mv. (legemiddelloven) 

o LOV-2003-12-19-124 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

 

1.2. Formål 

 Infeksjonskontrollprogrammet har som formål å sikre at 

o Arbeidet ved institusjonen organiseres og tilrettelegges på en slik måte at pasienter 

og helsepersonell ikke utsettes for unødig risiko for infeksjonssykdom 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19940805-055.html&emne=smittevernlov*&
http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20000623-056.html&emne=helse%20'og'%20sosialberedskapslov*&
http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20050617-062.html&emne='arbeidsmiljølov*'&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19990702-064.html&emne=helsepersonellov*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19840330-015.html&emne=tilsyn*&&
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43?q=helseregisterloven
http://www.lovdata.no/all/nl-19950112-006.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-132.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20031219-124-003.html&emne=matlov*&
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o Infeksjoner blant pasienter/beboere og personalet forebygges og begrenses 

o Smittespredning fra personal til pasient/beboer, fra pasient/beboer til personal, og 

mellom pasienter/beboere hindres  

o Infeksjoner behandles adekvat, for å lette sykdomsbyrden for den enkelte og 

begrense spredning av smittsomme mikroorganismer  

o Den enkelte institusjon har etablert et system for infeksjonsforebyggende og 

infeksjonsovervåkende arbeid 

o Infeksjonsovervåkning fungerer tilfredsstillende, slik at  

 Eventuelle epidemier kan oppdages tidlig og håndteres adekvat  

 Endringer i infeksjonspanorama over lenger tid kan oppdages 

o Behandling av infeksjoner er rasjonell, slik at blant annet resistensutvikling 

forebygges  

 

1.3. Ansvarsforhold, implementering og avvikshåndtering 

 Det sentrale dokumentet er denne hygienehåndboken. Den inneholder styringsdokumentet 

for infeksjonskontrollprogrammet, retningslinjer og prosedyrer for infeksjonsforebygging og 

infeksjonsovervåkning. Hygienehåndboken skal være tilgjengelig som oppslagsverk for alle 

ansatte ved institusjonen, og den vil også foreligge i en web-versjon 

 De enkelte yrkesgruppers ansvar 

o Institusjonssjefen 

 Har det overordnede ansvar for at smittevernsarbeidet på den enkelte 

institusjon organiseres etter «Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner»  

 Skal, fortrinnsvis i samråd med sykehjemslege, gjøre eventuelle lokale 

tilpasninger, gi den endelige godkjenningen, og sørge for regelmessig intern 

revisjon av infeksjonskontrollprogrammet 

 Har overordnet ansvar for at eventuelle avvik som skyldes manglende 

oppfølging av infeksjonskontrollprogrammet registreres 

 Har overordnet ansvar for at institusjonen har et opplegg for registrering, 

melding, analysering og rapportering av helsetetjenesteassosierte 

infeksjoner (HAI), herunder lovpålagte prevalensundersøkelser to ganger per 

år 

 Ansvar for gjennomføring og rapportering av resultater av 

prevalensundersøkelser kan delegeres til fagsykepleier og 

sykehjemslege  

 Har overordnet ansvar for avvikshåndtering relatert til 

infeksjonskontrollprogrammet, se vedlegg 8 

o Sykehjemslegen 

 Er institusjonssjefens nærmeste medisinske rådgiver i smittevernspørsmål 

 Bør sammen med institusjonssjefen gå gjennom og godkjenne 

infeksjonskontrollprogrammet, se kap. 2.7, vedlegg 9 

 Har ansvaret for den medisinske behandlingen av pasienten, herunder også 

at rutiner nedfelt i infeksjonskontrollprogrammet følges 



6 Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen kommune, versjon 1 

 

 Har ansvar for at alle tilfeller av infeksjoner registreres systematisk i 

pasientjournal 

 Infeksjonsregistreringsskjema skal fylles ut på alle pasienter med 

infeksjonssykdom, også dem som ikke mottar antibiotikabehandling, 

se kap. 2.4.3 

 Har ansvar for å foreta den kliniske registeringen av HAI ved 

prevalensundersøkelser  

 Har meldeplikt for allmennfarlige smittsomme sykdommer, se kap. 2.4.1 

 Har ansvar for melding av avvik til avdelingsleder/institusjonssjef 

 Har ansvar for å kontakte teamoverlege og smittevernoverlege i Bergen 

kommune ved mistanke om infeksjonsutbrudd 

 Har ansvar for korrekt håndtering av enkeltinfeksjoner eller epidemier som 

krever spesielle smittevernstiltak, evt. etter konferanse med teamoverlege 

og smittevernoverlege  

 Der det er ansatt flere sykehjemsleger, bør en av dem få ansvar for 

smittevern 

o Avdelingsledere 

 Har ansvar for at gjeldende prosedyrer er tilgjengelige  

 Har ansvar for at personalet får nødvendig opplæring og veiledning i 

prosedyrer  

 Har ansvar for å påse at det utarbeides egne, individuelt tilpassede 

prosedyrer til pasient/beboer ved behov 

 F.eks. individuelle prosedyrer for stell av sår 

 Har ansvar for avviksrapportering til institusjonssjef 

o Annet personell 

 Har ansvar for at gjeldende prosedyrer og retningslinjer brukes  

 Har ansvar for melding av avvik til nærmeste overordnede  

 Avvikshåndtering 

o Hva kan betegnes som avvik? 

 Feil og mangler på utstyr, instrumenter og maskiner 

 Brudd på etterlevelse av rutiner og prosedyrer 

 Systemfeil- eller mangel, f.eks. ved skriftlige rutiner eller prosedyrer  

o Institusjonssjef bør sørge for en systematisk gjennomgang av alle meldte avvik 

relatert til infeksjonskontrollprogrammet minst en gang per tertial, herunder også 

eventuelle avvik knyttet til håndtering av infeksjonsutbrudd eller 

blod/inokulasjonssmitteuhell 

 Se skjema som kan anvendes i kap. 2.7 (vedlegg 8) 

o Ved oppdagelse av avvik skal den som oppdager melde muntlig eller skriftlig til 

avdelingsleder, som har ansvar for at dette meldes videre til institusjonssjef 

o Konsekvenser av avviket, herunder strakstiltak eller korrigerende tiltak, bør som 

hovedregel diskuteres tverrfaglig 

 Kontroll av kritiske punkter  

o Enkelte punkter i infeksjonskontrollprogrammet er spesielt viktige når det gjelder 

fare for smitteoverføring; såkalte kritiske punkter 

o Hver enkelt institusjon bør ha rutiner for kontroll av kritiske punkter 
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 På den enkelte avdeling er det avdelingsleder som har ansvaret for at 

kontrollen utføres, men utføringen kan delegeres til andre 

 Utførte kontroller skal dokumenteres og bør oppbevares sammen med 

infeksjonskontrollprogrammet  

o Det er utarbeidet forslag til skjema som kan benyttes, og disse kan eventuelt tilpasses 

lokalt ved behov 

 Se kap. 2.7 (vedlegg 1-5) 

 Denne hygienehåndboken er utgangspunktet for et felles infeksjonskontrollprogram for de 

institusjonene som hører til Avdeling for alders- sykehjemsmedisin i Bergen kommune. Den 

enkelte institusjon er også ansvarlig for opplæring av nyansatte.  Ansvaret for å gjøre 

eventuelle lokale tilpasninger hviler på ledelsen ved de ulike institusjonene, i dialog med 

sykehjemslegen(e) og evt. teamoverlege, primært innen følgende tema:  

o Stikkskader  

 Institusjonen skal som en del av sitt internkontrollprogram ha et system for 

oppfølging av ansatte som er blitt eksponert for blodsmitte. Informasjon om 

retningslinjer for å unngå blodsmitte må inngå i programmet for opplæring 

av nyansatte  

 Kartlegging av stikkskader er av stor betydning for å forebygge slike skader, 

for å skaffe seg oversikt over hvem som utsettes for slike skader og på hvilke 

måter de oppstår 

o Vask av tekstiler  

 Alle beboere i sykehjem og langtidsinstitusjoner har krav på at sengetøy og 

øvrige tekstiler de kommer i kontakt med, også personalets arbeidsdrakt, er 

vasket og lagret etter gjeldende krav 

  Virksomheten må selv sikre at de krav til kvalitet som fremgår av lover, 

forskrifter og allment aksepterte normer for faglig forsvarlig virksomhet blir 

ivaretatt 

o Innkjøp av medisinsk utstyr  

 Innkjøpsansvarlig skal ved innkjøp av medisinsk utstyr vurdere om utstyret 

kan rengjøres, desinfiseres og/eller steriliseres etter gjeldende krav 

  Det skal innhentes uttalelse fra personell med smittevernkompetanse når 

maskiner, utstyr og hjelpemidler som brukes til desinfeksjon eller 

sterilisering skal kjøpes  

 Institusjonens ledelse skal vurdere om det skal innhentes råd fra personell 

med smittevernkompetanse når innkjøp av medisinsk forbruksmateriell skal 

gjøres  

o Desinfeksjon/ sterilisering av instrumenter og utstyr  

 Dekontaminator, instrumentvaskemaskin, autoklaver skal kontrolleres 

regelmessig etter et fast oppsatt program. Personell med 

smittevernkompetanse kan gi råd og veiledning 

o Meldeplikt  

 Behandlende lege har plikt til å melde fra om enkelttilfeller av allmennfarlig 

smittsom sykdom etter de til enhver tid gjeldende regler, konferer 

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) ved 

Folkehelseinstituttet 
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 Mistanke om utbrudd av smittsom sykdom i institusjonen skal meldes til 

teamoverlege og smittevernoverlege i Bergen kommune 

  Smittevernoverlege har ansvar for eventuell videre melding til 

Nasjonalt folkehelseinstitutt med kopi til regionsykehus etter 

bestemmelsene i ”Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner’’ § 2-4. 

Foreligger et utbrudd skal også Fylkesmannen varsles 

o Opplæring  

 Gjennomgang av infeksjonskontrollprogrammet skal inngå i opplæring av 

nyansatte 

 

1.4. Kort beskrivelse av innhold 

 Hygienehåndboken vil bestå av to hoveddeler 

o Infeksjonsforebygging  

o Infeksjonsovervåkning 

 Infeksjonsforebygging 

o Basale smittevernrutiner, personlig hygiene, håndtering av avfall og tekstiler, 

desinfeksjon og sterilisering  

o Forebygging av yrkesbetinget smitte 

o Forebygging av infeksjoner eller bærertilstand/infeksjon med spesifikke mikrober 

 Urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, hud- og sårinfeksjoner, 

intravaskulære infeksjoner, mage-tarminfeksjoner 

 MRSA, VRE, multiresistente gram negative stavbakterier, Clostridium difficile, 

influensa, norovirus, tuberkulose, skabb 

o Fornuftig prøvetaking og antibiotikabehandling 

o Rutiner for isolasjon ved smittsomme sykdommer  

 Infeksjonsovervåkning 

o Prevalensundersøkelser  

o Bruk av infeksjonsregistreringskjema 

o Håndtering av sykdomsutbrudd 
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1.5. Sentrale begreper  

 Antibiotikaassosiert diaré - kolitt vanligvis forårsaket av antibiotikabehandling, hvor 

bakterien Clostridium difficile produserer toksiner som gir diaré 

 Aseptisk, steril, teknikk - arbeidsmetode som hindrer tilføring av mikrober. Utstyr, 

oppdekning og evt. påkledning som benyttes skal være steril  

 Basale smittevernrutiner - basale rutiner som skal både beskytte helsepersonell mot smitte 

og forebygge smitte til og mellom pasienter/beboere.  Gjelder ved arbeid med alle pasienter, 

uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus 

 Beboerbundet utstyr - utstyr som tilhører eller brukes av én pasient  

 Dekontaminator - maskin som rengjør, skyller og desinfiserer utstyr ved hjelp av varme i et 

lukket system; ofte kalt bekkenspyler 

 Desinfeksjon - en prosess som uskadeliggjør de fleste virus og sykdomsfremkallende 

mikrober, men ikke bakteriesporer. Varmedesinfeksjon eller kjemisk desinfeksjon 

 Desinfeksjonsrom - skyllerom  

 Ekskreter - avfallsstoffer som utskilles fra kroppen gjennom kjertler, svette eller naturlige 

kroppsåpninger; som avføring og urin 

 Eksogen smitte - infeksjon forårsaket av mikrober overført fra en smittekilde i omgivelsene 

 Eksposisjon - utsatthet  

 Endemisk basisrate - forekomst av en spesifikk infeksjonstype målt med et 

registreringssystem over en tidsperiode, hvor det ikke er holdepunkt for en epidemisk 

situasjon, utbrudd 

 Endogen smitte - infeksjon forårsaket av beboerens egne mikrober  

 Epidemi - se utbrudd  

 ESBL – ekstendert spektrum betalaktamase; resistensmekanisme i enkelte gram negative 

tarmbakterier  

 Helseinstitusjon - en institusjon som er godkjent i henhold til sykehusloven § 1 første ledd nr. 

1 (7) og kommunehelsetjenesteloven § 11-3 andre ledd nr. 5 (8) 

 Helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) – infeksjon som oppstår mer enn to dager etter at 

beboer/pasient ble innlagt i sykehjemmet, eller en infeksjon som oppstår som følge av 

opphold eller behandling i en annen helseinstitusjon 

 Immunkompromittert person - betegnelse benyttet om en person med nedsatt 

motstandskraft mot sykdommer av ulike årsaker, for eks.: 

o Svært underernært eller kakektisk pga. anoreksi, malign sykdom eller annen 

fremskreden kronisk sykdom  
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o Behandling med cytostatika, steroider eller andre immunsupprimerende midler over 

et lengre tidsrom 

o Lave granulocyttall, uansett årsak  

o HIV/AIDS og andre sykdommer som gir redusert cellemediert immunitet 

 Indikasjon- grunn for tiltak eller beslutning  

 Infeksjonskontrollprogram - et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge 

og motvirke helsetjenesteassosierte infeksjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd 

av slike infeksjoner 

 Infeksjon - inntrenging, vekst og formering av levende mikroorganismer i en menneske – 

eller dyreorganisme 

 Infeksjonssykdom - symptomer og tegn som skyldes infeksjon  

 Inkubasjonstid - tiden fra et smittestoff trenger inn i kroppen til de første sykdomstegnene 

viser seg 

 Insidens -antall nye sykdomstilfeller som oppstår i en populasjon i et gitt tidsrom 

 Internkontroll - å påse at krav fastsatt i lov eller forskrift overholdes. Definisjonen retter seg 

mot rettslige krav til egen virksomhet. Infeksjonskontrollprogrammet som har sin hjemmel i 

ulike lover og forskrifter vil inngå i internkontrollsystemet  

 KAD - kateter à demeure, permanent kateter 

 Kolonisering - nærvær av mikroorganismer på hud, slimhinner, i åpne sår, i ekskreter eller 

sekreter, uten at dette gir kliniske symptomer eller funn 

 Kvalitetssystem - samlebegrep for organisasjonsstruktur, ansvar, prosedyrer, prosesser og 

ressurser som er tatt i bruk for å sikre at tjenestene oppfyller krav til kvalitet. 

Internkontrollsystem og infeksjonskontroll er eksempler på kvalitetssystemer som retter seg 

mot å sikre etterlevelse av myndighetskrav 

 MRSA - Meticillin-resistente gule stafylokokker; bakterier som er motstandsdyktig mot 

meticillin og dermed også mot alle penicilliner og andre betalaktam-antibiotika 

 MSIS – Meldingssystem for smittsomme sykdommer ved Folkehelseinstituttet 

 Multiresistente bakterier - bakterier som er motstandsdyktige mot minst 3 av følgende 

antibiotikagrupper 

o Aminoglykosider, tredje generasjon kefalosporiner, kinoloner, karbapenemer, 

trimetoprim-sulfa 

 «No touch»-teknikk - arbeidsmetode som sikrer aseptikk uten bruk av sterile 

hansker/klede/bord, ved at sterile gjenstander ikke har vært i kontakt med usterile 

gjenstander/overflater før de anvendes på pasienten 
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 Prevalens - antall tilfeller av en gitt sykdom i en populasjon på et gitt tidspunkt eller 

tidsperiode; forekomst  

 Prosedyre - angitt metode for utføring av en aktivitet  

 Ren teknikk - arbeidsmetode som begrenser mikrobiell forurensing. Utstyret som benyttes 

trenger ikke være sterilt 

 Retningslinje - beskrivelse av adferd, faglig praksis og / eller standarder som skal sikre 

kvaliteten på den aktiviteten som retningslinjen gjelder for. En retningslinje kan gi grunnlag 

for å utarbeide en mer konkret prosedyre, se over 

 RIK - ren intermitterende kateterisering. Tømming av urinblæren ved hjelp av et 

engangskateter hvor en bruker ren teknikk 

 SIK - steril intermitterende kateterisering. Tømming av urinblæren ved hjelp av 

engangskateter hvor en bruker aseptisk (steril) teknikk  

 Smittevern - betegnelse for alle enkelttiltak som er med på å hindre at infeksjoner oppstår og 

spres i en befolkning. I helseinstitusjoner gjelder dette både beboere og personalet 

 Sterilisering - prosess som dreper alle mikroorganismer, inkludert bakteriesporer  

 Utbrudd, av infeksjoner - 

o Flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt 

tidsrom, f. eks i spesielle avdelinger ved en helseinstitusjon 

eller  

o To eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde, f.eks. utstyr, 

næringsmidler, vann etc.  

 Virulens - en mikroorganismes sykdomsframkallende evne  

 VRE - vankomycinresistente enterokokker, vanlige tarmbakterier som har utviklet en 

resistensmekanisme som bryter ned glykopeptidantibiotika 
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2. Infeksjonsforebygging 

 

2.1. Basale smittevernsrutiner  

Generelle smittevernstiltak er fundamentet i alt infeksjonsforebyggende arbeid på 

helseinstitusjoner, og bidrar til redusert smitte mellom beboere og mellom beboere og 

pleiepersonell 

I forordet til Nasjonalt folkehelseinstitutt sitt dokument om Basale smittevernrutiner i 

helsetjenesten (2009, revidert i 2014) lyder det:  

”Basale smittevernrutiner gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller 

bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus. De skal både beskytte helsepersonellet mot 

smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter. De er utarbeidet for arbeid i 

helseinstitusjoner, men har også gyldighet i resten av helsetjenesten. Rutinene er basert på 

prinsippet om at alle kroppsvæsker, inklusive blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette), ikke-

intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer. Gjennomføringen av basale rutiner 

overfor alle pasienter vil redusere risikoen for smitte fra både kjente og ukjente smittekilder og 

er en forutsetning for et effektivt smittevern i helsetjenesten. De ivaretar også forebygging av 

blodsmitte. Bruken av basale rutiner i pasientbehandlingen vil avhenge av type pasientkontakt 

og graden av forventet eksponering for smittestoff.”  

Basale smittevernrutiner inkluderer følgende: 

 Håndhygiene   

 Hostehygiene 

 Personlig beskyttelsesutstyr 

 Korrekt bruk av arbeidstøy 

 Pasientplassering 

 Trygg injeksjonspraksis 

 Desinfeksjon av hud 

 Beskyttelse mot stikkskader 

 Håndtering av pasientnært utstyr 

 Renhold og desinfeksjon 

 Avfallshåndtering 
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  2.1.1 Mekanismer for smitteoverføring  

 Eksogen smitte 

o  Smitteoverføring fra annen pasient/beboer, personalet eller en sjelden gang 

besøkende  

o Den som smitter kan være akutt infeksjonssyk, i inkubasjonsfasen før klinisk sykdom 

bryter ut eller ha en smitteførende bærertilstand 

o Medisinsk utstyr kan også fra tid til annen være smittekilde 

 Endogen smitte 

o  Smitte fra pasient/beboers egen normalflora 

  UVI pga. E.coli fra egen tarmflora er et klassisk eksempel  

 Mikrober fra munnhule/luftveier/hud og andre lokalisasjoner kan også være 

utgangspunkt for endogen smitte  

o Ofte en glidende overgang mellom eksogen og endogen smitte 

  Mikrober kan tas opp via eksogen smitte og gi asymptomatisk 

infeksjon/kolonisering initialt, før f.eks. immunsvekkelse kan skape grobunn 

for klinisk infeksjon  

 Smittemåter 

o  Kontaktsmitte 

  Direkte kontaktsmitte 

  Krever fysisk kontakt mellom smittekilde og mottager 

 Indirekte kontaktsmitte 

 Smitte via forurensende mellomledd 

 Vanligste smittemekanisme i sykehjem  

 Oftest via infiserte hender og fingre 

 Kan overføres via kontakt med ting i pasient/beboers nære 

omgivelser, som f.eks. sengetøy, klær, medisinsk utstyr etc.  

 Fekal oral smitte er en spesiell form for indirekte kontaktsmitte 

o Krever at noe som er forurenset med avføring kommer i 

kontakt med munnen 

o Er en relativt vanlig smittemekanisme ved magetarm-

infeksjoner  

o Dråpesmitte 

  Smittestoff slynges ut i luften via hosting, nysing, oppkast eller sprut fra 

kroppsvæsker som f.eks. urin, puss eller blod 

 Dråpene svever dårlig og har kun en rekkevidde på ca. 1-2 meter 

 Kan sette seg på kontaktflater og derav gi opphav til indirekte kontaktsmitte 

 Typisk smittemekanisme ved influensa og gastroenteritt med oppkast 

o Blodsmitte 

 Smitte av blodbårne smittestoffer gjennom defekt hud eller slimhinne, f.eks. 

ved sårdannelse 

o Inokulasjonssmitte 

 Smitte gjennom intakt hud via forurenset skarp gjenstand, eksempelvis 

skalpell, sprøytespiss 
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 Potensiell smitte først og fremst av blodbårne mikroorganismer som hepatitt 

B- og C virus og HIV  

o Luftsmitte 

 Smitte gjennom lette dråpekjerner (aerosoler) eller støvpartikler 

 Dråpekjernesmitte 

o Små, delvis fordampede dråper 

o Kan holde seg svevende i timevis og transporteres over 

lengre avstander  

o Små dråpekjerner kan inhaleres helt til nedre luftveier 

o Tuberkulose og vannkopper smitter klassisk via dråpekjerner  

 Smitte via støvpartikler 

o Bakteriebærende partikler avstøtes fra hud og kan virvles opp 

i luften 

o Spesielt streptokokker og stafylokokker kan smitte via denne 

mekanismen  

 Det er ved sykehjem mulig å gjennomføre kontakt- og dråpesmitteisolasjon, 

men ved indikasjon for luftsmitteisolasjon må pasienten legges inn i sykehus  

 

2.1.2 Hånd – og hostehygiene 

 Håndhygiene 

o Korrekt utført håndhygiene er kanskje det viktigste enkelttiltaket for å begrense 

smitte i helseinstitusjoner 

o God håndhygiene forutsetter korte negler og fravær av klokker, ringer og 

håndsmykker! 

 Helsepersonell med ring, inkludert glatte ringer, har dobling av antall 

tarmbakterier på hendene sammenliknet med dem uten 

 Helsepersonell med lange negler (> 2mm) har dobbelt så ofte gule 

stafylokokker på hendene sammenliknet med dem som har korte negler 

 Helsepersonell med armbåndsur har tre ganger så mange bakterier på 

hendene som dem uten  

o God håndhygiene forutsetter også 

 Rene og tørre hender før desinfeksjon 

 Håndvask ved synlig forurensede hender  

 At det brukes nok desinfeksjonsmiddel og/eller såpe 

 Er hendene tørre etter 10 -15 sekunder med desinfeksjon har du 

brukt for lite middel 

 At desinfeksjonsmiddel/såpe gnis over alle flater på hendene 

 Vær spesielt oppmerksom på fingertupper, mellom fingre, håndbak 

og tomler 

 At det brukes nok tid 

  Minst 20-30 sekunder ved desinfeksjon og 40-60 sekunder ved 

håndvask 
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o Målsetningen er 99 % reduksjon i den midlertidige mikrobefloraen på hendene, som 

oppnås med korrekt utført håndhygiene 

o Husk også god informasjon om håndhygiene til beboere/pasienter og pårørende 

o Hånddesinfeksjon 

 Er i de aller fleste tilfeller den foretrukne metode ved behov for korrekt 

utført håndhygiene 

 Mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste mikrober 

 Tar kortere tid (20-30 sek.) enn korrekt håndvask (40-60 sek.) 

 Lettere å gjennomføre i arbeidssituasjonen 

 Er mer skånsomt for hendene 

 Absolutte indikasjoner  

 Mellom hver pasient, dvs. før og etter direkte kontakt med pasienten 

 Mellom uren og ren kontakt hos samme pasient 

 Før håndtering av sterilt, desinfisert og rent utstyr 

 Etter bruk av hansker 

 Etter kontakt med medisinsk utstyr og gjenstander i pasientens 

umiddelbare nærhet 

 Etter håndtering av mikrobiologisk prøvemateriale 

 Før legemiddelhåndtering 

 Før matutlevering 

 Husk også hånddesinfeksjon  

 Når en går inn eller ut av en avdeling 

 Før inngang til kjøkken, rentlager, medisinrom 

 Før spising eller tilbereding av mat 

 Etter hosting/nysing 

 Korrekt utføring av hånddesinfeksjon 

 Rene og tørre hender før påføring av desinfeksjon, korte negler, 

fravær av klokke, ringer og håndsmykker 

 Bruk alltid så mye desinfeksjonsmiddel at alle flater på hendene blir 

fuktige 

 Gni inn desinfeksjonsmiddelet i minst 20 - 30 sekunder  

o Håndvask 

 Absolutte indikasjoner 

 Ved synlig tilsøling/forurensning av hender på grunn av kontakt med 

blod, sekret, ekskret eller andre kroppsvæsker som kan inneholde 

mikroorganismer  

 Bør også utføres etter toalettbesøk 

 Bør som regel utføres i tillegg til desinfeksjon i forbindelse med utbrudd av 

infeksjon med Clostridium difficile eller  norovirus, se kap. 2.3.6.4 og 2.3.6.5 

 Korrekt utført håndvask 

 Korte negler, fravær av klokke, ringer og håndsmykker 

 Bruk lunkent vann, gni såpe inn over alle flater i hendene, vær 

spesielt nøye med fingertupper 

 Vask hendene i minst 40, helst 60 sekunder 
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 Tørk godt med engangs tørkepapir, steng kranen med det brukte 

papiret 

o Bruk av usterile hansker  

 Se under «Personlig beskyttelsesutstyr» 

 Hostehygiene 

o Ikke hoste eller nyse direkte mot andre  

o Hoste/nyse i engangs tørkepapir som kastes umiddelbart; unngå at beboere bruker 

lommetørkle! 

o Hoste/nyse i albuekroken dersom tørkepapir ikke er tilgjengelig 

 

2.1.3 Personlig beskyttelsesutstyr og korrekt arbeidsantrekk 

 Bruk av personlige beskyttelsesutstyr avhenger av antatt eller bekreftet smittestoff og 

smittsomhet 

 Herunder omtales bruk av usterile hansker, beskyttelsesfrakk, kirurgisk munnbind og 

visir/briller 

 Luftsmitteisolasjon lar seg ikke gjennomføre i sykehjem eller langtidsinstitusjoner og bruk 

åndedrettsvern omtales derfor ikke  

 Bruk av usterile hansker 

o Indikasjoner 

 Kontakt med infeksiøst materiale, kontakt med blod eller andre 

kroppsvæsker og ved fare for blodsøl 

 I kontakt med slimhinner og ikke-intakt hud 

 I forbindelse med ulike isoleringsregimer, se kap. 2.3.8.  

o Riktig bruk  

 Skift hansker mellom urent og rent område hos samme pasient 

 Skift hansker mellom hver pasient 

 Kast hanskene etter bruk 

 Utfør håndhygiene umiddelbart etter bruk av hansker 

 Utfør håndhygiene og skift hansker ved forurensning av infeksiøst materiale 

o Hvilke hansker kan brukes? 

 Hansker av vinyl anbefales ikke som medisinsk beskyttelsehanske 

 Lateks eller nitrilhansker anbefales ved rutineoppgaver og eksposisjon for 

blod, kroppsvæsker, slimhinner og ikke-intakt hud 

 Bruk av kirurgisk munnbind 

o Indikasjoner 

 Beskytte mot smitte fra beboer/pasient, f.eks. 

 Infeksiøs gastroenteritt med oppkast 

 Luftveisinfeksjon med rikelig ekspektorat 

 Beskytte beboer/pasient  mot prosedyrerelatert smitte, f.eks. 

o Skifte/behandling av store, åpne sår 

o Stell/skifte av sentrale intravenøse katetre 

 Beskyttelse av sterilt utstyr, medikamenter etc. 



17 Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen kommune, versjon 1 

 

o Riktig bruk 

 Bruk kun kirurgisk munnbind 

 God dekning av både nese og munn 

 Ikke kryss snorene; øvre snor over øret, nedre snor under øret, festes i 

bakhodet  

 Skal ikke henge omkring halsen etter bruk – kast med en gang 

 Ved samtidig bruk av hansker skal hanskene tas av først 

 Alltid håndhygiene etter bruk 

 Bruk av beskyttelsesfrakk 

o Indikasjoner 

 Ved mulighet for forurensning av arbeidsuniformen med blod, sekret, ekskret 

eller andre kroppsvæsker  

 Ved kontaktsmitte/dråpesmitteisolasjon 

o Riktig bruk 

 Gul smittefrakk med lange ermer som slutter tett omkring håndleddet og 

rekker til under knærne 

 Skal alltid brukes ved mistenkt eller påvist smittsom tilstand, også i 

forbindelse med ulike isoleringsregimer 

 Blå beskyttelsesdrakt med lange ermer som slutter tett omkring håndleddet 

 Ved risiko for forurensning av arbeidstøyet  

 Plastforkle 

 Engangsforkle som beskytter fronten av arbeidsdrakten i prosedyrer 

med mye fuktighet 

 Generelle regler for bruk av frakk 

 Tilsølt/fuktig frakk fjernes umiddelbart etter bruk 

 Ved store mengder søl bør det brukes vannbestandig frakk eller 

ekstra plastforkle 

 Bruk fortrinnsvis engangsfrakker 

 Om flergangsfrakker brukes 

o Alltid pasientbundet  

o Skiftes minimum hver 24. time,  og alltid ved synlig 

forurensning 

 Bruk av visir/briller 

o Indikasjoner 

 Ved fare for sprut av kroppsvæsker til øyets slimhinner 

 Vurderes også ved suging av nedre luftveier ved rikelig ekspektorat 

 Bruk av hette 

o Indikasjoner 

 Bør vurderes hos personalet dersom det er behov for å samle håret for å 

hindre forurensing eller tilsøling av kroppsvæsker 

 Ikke nødvendig ved de isolasjonsregimer som benyttes i sykehjem  

 Bruk av sko-overtrekk anbefales ikke 

o Kan øke risikoen for smitteoverføring til hender 
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o I situasjoner med mye søl av potensielt smitteførende materiale på gulvet kan det 

vurderes bruk av stedbundne sko som kan tas av og på uten bruk av hender og som 

tåler varmedesinfeksjon 

 Korrekt bruk av arbeidsantrekk  

o Personell med klinisk pasientkontakt skal bruke avdelingens arbeidsuniform 

 Privat tøy, med unntak av undertøy, sokker og sko, skal ikke brukes  

 Arbeidstøy skal skiftes daglig og ellers ved tilsøling 

 Arbeidstøy skal ikke tas med hjem og kun vaskes i institusjonens vaskeri 

 Arbeidstøy skal tåle vask på 85 °C 

 Brukere av hijab skal kun bruke institusjonens hijab, som skal skiftes etter 

samme retningslinjer som annet arbeidstøy. Bru av privat hijab er ikke tillatt  

 Negler skal være kortklipte, eventuelt skjegg skal være velstelt og langt hår 

skal samles opp i nakken eller settes opp 

 Ringer, håndsmykker, armbåndsur eller synlig piercing er ikke tillatt  

 Personalet bør ha arbeidssko som kun brukes i institusjonen 

 

       2.1.4 Pasienthygiene 

 Infeksjoner oppstår ofte pga. såkalt endogen smitte, dvs. at mikroorganismer overføres fra et 

område av pasientens kropp til et annet der infeksjon kan oppstå. Ved eksogen smitte 

overføres smittestoffer fra omgivelsene eller via andre personer, herunder f.eks. mellom 

beboer/pasient og helsepersonell, medpasienter og pårørende 

 God pasienthygiene vil begrense smitteoverføring og infeksjon hos den enkelte pasient  

 Generelle tiltak for god pasienthygiene 

o Pasienter/beboere må få hjelp til å utføre nødvendig personlig hygiene inkludert 

kroppsvask og dusjing dersom de trenger det 

o Pasienter/beboere bør bruke sko eller tøfler i institusjonen, og ikke gå barbeint. Sko 

og tøfler skal tas av når sengen benyttes  

o God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å begrense 

helsetjenesteassosierte infeksjoner   

 Pasienter/beboer skal instrueres i utføring av god håndhygiene og oppfordres 

til å benytte dette 

 Også for pasienter/beboere som er sengeliggende eller har kognitiv svikt bør 

det legges til rette for utføring av god håndhygiene 

 Skal utføres 

 Før måltidene 

 Før og etter toalettbesøk 

 Etter at en har pusset nesen 

 Etter at en har ligget i sengen 

 Etter kontakt med sårbandasje, kateter, dren og liknende 

o God munnhygiene 
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 Se kap. 2.3.2 og følgende lenke for detaljer: 

http://www.utviklingssenter.no/kort-for-munn-og-tannstell.4914510-

179650.html 

2.1.5 Pasientplassering 

 Ved de ulike sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen kommune er der en viss spennvidde 

når det gjelder beboerfasiliteter 

 Der enerom med eget toalett ikke er tilgjengelig for alle, bør en vurdere å prioritere dette til  

o pasienter/beboere som av ulike grunner ikke kan ivareta vanlige hygieniske 

prinsipper 

o immunsvekkede personer, som er spesielt mottagelige for infeksjoner 

 Pasienter som er kolonisert med MRSA, VRE eller multiresistente gram negative stavbakterier 

bør ha enerom med eget toalett, se for øvrig kap. 2.3.6.1-3 

 Langvarig isolasjon bør unngås i sykehjem og langtidsinstitusjoner, mens det ved mistanke 

om eller bekreftet smittsom sykdom er aktuelt med kortvarig isolering eller modifiserte 

smitteverntiltak; se for øvrig kap. 2.3.8 

 2.1.6 Renhold, tekstiler, desinfeksjon og sterilisering 

 Formål 

o Bryte smitteveier for å hindre smitteoverføring 

 Bakgrunn 

o Godt renhold har smitteforebyggende effekt, fordi støv og skitt kan bli 

smittereservoar, og støvpartikler kan tjene som transportører av enkelte 

smittestoffer 

o I virksomhetens renholdsplan må det finnes oppdaterte prosedyrer for når og hvor 

ofte renhold av vanlige flater, gulv, rom og hyppig berørte kontaktpunkt (se under) 

skal utføres 

o Institusjonen bør ha en renholdsplan for inventar og arealer. Planen må derfor 

inneholde hvor ofte de ulike arealer skal rengjøres, og hvilken rengjøringsmetode og 

hvilke midler som skal benyttes 

o Godt renhold har en viktig estetisk betydning 

o Flekkdesinfeksjon utføres ved søl av kroppsvæsker o.a. på inventar, berøringspunkter 

og flater; bruk egnet desinfeksjonsmiddel 

o Det må eventuelt utarbeides lokale tilpasninger ved de ulike institusjonene basert på 

dette kapitlet i infeksjonskontrollprogrammet 

 Hva defineres som hyppig berørte kontaktpunkt? 

o Dørhåndtak og andre håndtak, dør/dørkant/dørkarm 

o Alle typer brytere og dispensere, termostat 

o Sengepanel, sengehest og sengegavl 

o Ringesnorer, fjernkontroller, støpsel 

o Telefon og lamper 

o Nattbord og tilhørende spiseklaff 

o Håndtak på skap og skuffer 

http://www.utviklingssenter.no/kort-for-munn-og-tannstell.4914510-179650.html
http://www.utviklingssenter.no/kort-for-munn-og-tannstell.4914510-179650.html


20 Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen kommune, versjon 1 

 

o Vask og armatur på blandebatteri, spyleknapp på toalett 

o Vindushendel 

o Andre naturlige ”støttekanter” 

 Det brukes tre forskjellige metoder til å fjerne eller drepe mikroorganismer 

o  Rengjøring – desinfeksjon – sterilisering 

o Renhold  

 Rengjøring utføres enten med såpe og vann, med 

mikrofibersystem/mikrofiberkluter som tiltrekker seg støv og skitt eller med 

mopper, alt etter hva som skal rengjøres og hvor skittent arealet eller 

gjenstanden er 

  Rengjøring er tilstrekkelig til utstyr og flater som kommer i direkte kontakt 

med hel hud og som ikke er forurenset av organisk materiale 

 Det som skal rengjøres regelmessig er 

 Arealer og flater i institusjonen  

 Utstyr som beboere og personale kommer i kontakt med, som f. eks 

gå- og rullestoler 

 Nattbord og seng ved behov og mellom hver beboer  

o Desinfeksjon  

 Desinfeksjonsprosessen dreper de fleste sykdomsfremkallende mikro-

organismer, men ikke sporer 

 Desinfeksjon brukes for å bryte smitteveiene 

 Desinfiser alltid utstyr som har vært i kontakt med slimhinner eller har blitt 

forurenset av organisk materiale, som sekreter, blod o.l.  

 Bekken, urinflaske og vaskefat  

 Medisinglass, instrumenter og utstyr som har vært brukt i luftveiene  

 Temperaturmåler 

o Sterilisering  

 Sterilisering dreper alle mikroorganismer, inkludert sporer 

 Sterilt utstyr benyttes ved kontakt med sterile områder, som blodårer, 

urinveier, nedre luftveier og ved brudd på hudbarrieren 

  Renhold  

o Tiltak 

 Gulv og horisontale flater i alle rom i institusjonen skal være synlig rene  

 Bruk ikke desinfeksjonsmidler til daglig rengjøring  

 Desinfiser bøtter i spyle-dekontaminator etter bruk  

 Vask kluter og mopper i vaskemaskin ved 85 ºC, minimum i 10 min 

o Renhold av beboerrom 

 Daglig 

 Nattbord 

 Toalett, gulv og vask på baderom 

 Dørhåndtak 

 Andre viktige kontaktpunkt i pasientrom og toalett  

 Synlige flekker på annet møblement og overflater  

 Ukentlig 
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 Støvtørk møbler, taklampe og alle horisontale flater 

 Rengjøre/desinfisere alle berøringspunkter som dørhåndtak, 

lysbrytere, etc.  

 Gjennomspyling av dusjhode i 5 min 

 Vask av bossbøtter i spyledekontaminator 

 Tørrmopp gulv rom, våtmopp gulv på bad, også ved behov ellers 

 Hver 14. dag 

 Skifte av sengetøy og vask av seng 

 Hver 3. mnd. 

 Dusjhoder og slanger legges i klorvann 30 min, hvis temperaturen ved 

tappepunktet ikke er 70  C eller mer 

 Rengjøring etter utflytting/dødsfall 

 Vask av vegger opptil personhøyde 

 Tørrmopp til fjerning av støv over personhøyde 

 Vask av taklamper, seng og nattbord  

 Vindusvask 

 Ordinær nedvask hvis beboer har bodd på rommet i mer enn 2 år 

o Vask av tak, vegger, vinduer, gardiner, møbler og innredning 

o Renhold av fellesareal 

 Daglig 

 Bord, stoler, annet møblement, synlige flekker 

 På stue 

o Fjerne aviser og blader 

o Tørrmopp gulv, våtmopp ved synlig forurensing 

 Ukentlig 

 Støvtørk møbler/bilderammer/benker og alle horisontale flater 

o Renhold av kjøkken/postkjøkken 

 Daglig 

 Mikrofiberkluter brukes til all overflaterengjøring og på alle 

horisontale flater 

 Kun engangsforklær brukes ved oppvask (ikke tøyforkle) 

o Golvpleie med glansemaskin 

 Polering hver 2. uke 

 Rengjøring hver 4. uke 

 Voksing 1 gang per år 

 NB! Kvalitet på golv avgjør hyppighet på rengjøring/polering/voksing. 

o Rengjøring av vinduer, til-luftsventiler og fra-luftsventiler 

  Gjøres én gang per år 

o Rengjøring av møbeltrekk og gardiner 

 Gjøres én gang per år, eller oftere ved synlige flekker  

o Renhold av senger, dyner og puter - og ved opphør av smitteisolering  

 Omfang  

 Alle senger, sengeutstyr, madrasser, madrasstrekk, dyner og puter 

som har vært i bruk  
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 Tiltak 

 Bruk stellefrakk ved all rengjøring og utfør håndhygiene etter 

avsluttet arbeid  

 Ikke rist brukt sengetøy ved sengeredning og sengetøyskift  

 Rengjør seng og sengeutstyr med såpe og vann mellom hver 

beboer/pasient 

 Flekkdesinfiser seng og sengeutstyr ved synlig forurensing med blod 

og annet organisk materiale 

 Rengjør eller skift madrasstrekk mellom hver beboer  

 Vask dyner og puter som er synlig forurenset  

 Madrasser skal ha vaskbare trekk som fortrinnsvis kan tas av og 

vaskes på 85 °C i maskin 

 Tiltak ved opphør av smitteisolering  

 Dynetrekk, laken og putevar håndteres som smittetøy  

 Dyne og pute legges i sekk merket ”smittetøy» til vaskeriet  

 Vaskbar madrass rengjøres og desinfiseres på rommet  

 Ved bruk av madrass med trekk av tekstil tas trekket av og behandles 

som smittetøy  

 Ved synlig søl på madrass bør den rengjøres og desinfiseres på 

rommet  

 Seng, nattbord og annet inventar rengjøres og desinfiseres   

 Hyppig berørte kontaktpunkter,  som sengelampe, dørhåndtak, 

brytere, armatur på vasker, dørhåndtak, fjernkontroller etc. 

rengjøres og desinfiseres  

o Renhold av skyllerom 

 Det kvitteres alltid for utførte aktiviteter på renholdsplan, daglig, ukentlig og 

periodisk 

 Oppgaver knyttet til kjøkken/matlaging må utføres før rengjøring av 

skyllerom 

 Uren sone, plassering av urent utstyr, søppel og skittentøy 

 Søppelstativ og sekketøystativ skal ha lokk og fotpedal 

 Sortering og vask av tøy skal skje uten oppvirvling av støv 

 Skitne vaskefat og bekken plasseres i plastposer frem til spyle-

dekontaminator er ledig for vask  

 Skittent utstyr plassert i spyle-dekontaminator settes alltid på vask 

 Ren sone 

 Rent utstyr plasseres direkte i rent skap  

 Daglig rengjøring på skyllerom 

 Start renhold på ren side 

 Vask benkeplater og håndtak på skap og dører 

 Fjerne lo fra tørkeskap og lofilter i tørketrommel  

 Vask gulver, mopper til vask i mopperom 

 Skittentøysekk plasseres i skittentøyslager  

 Ukentlig rengjøring på skyllerom 
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 Vask av skapdører og utvendige hyller 

 Vask av vaskemaskin utvendig, trommel, tøystativ og søppelstativ 

 Periodisk rengjøring av skyllerom 

 Vask innvendige skap/hyller to ganger per år 

 Årlig rengjøring av skyllerom 

 Nedvask av vegger, tak, gardiner, vinduer og ventiler  

o Renhold av hjelpemidler og utstyr 

 Rengjøring av senger, sengeutstyr og nattbord 

 Se renhold av beboerrom og tiltak ved opphør av smitteisolering 

 Personheiser/takheiser 

 Etter hver bruk 

o Rengjøre håndtak for personell og beboer 

o Vaske seil hvis forurenset ved 85 °C i maskin, tåler ikke 

tørketrommel 

 Periodisk eller oftere ved behov 

o Ordinære seil og toalettseil hver måned på 85 °C 

o Kvitteringsliste for renhold 

 Rullestoler 

o Daglig rengjøring av håndtak samt smuss på beboers egne 

o Felles transportstoler 

 Fjerne smuss/flekker etter bruk 

 Vask hver måned  

 Stolvekter 

o Stolsetet dekkes med håndkle/kladd ved bruk 

o Stolsetet desinfiseres etter bruk med overflatesprit, eller med 

såpe og vann ved synlig søl og deretter overflatesprit 

 Gåstativ/rullator/prekestol 

o Daglig vask av håndtak, ukentlig vask av hele hjelpemidlet 

o Vask av tekstiler og privat tøy til beboer /pasient 

 Omfang  

 Tekstiler er sengetøy, håndklær, vaskekluter og skjorter til beboere; 

også kalt institusjonstøy 

 Bakgrunn 

 Brukt sengetøy inneholder mikroorganismer og kan være kilde til 

smittespredning 

 Vask  av tøy på institusjon bør utføres på vaskeri godkjent av Norske 

vaskeriers kvalitetstilsyn 

 Institusjonstøy skal desinfiserer etter bruk. Dette oppnås for 

eksempel ved vask på 85 °C i minst 10 minutter 

 Privat tøy vaskes etter anvisning på plagget 

 Privat tøy som vaskes på institusjonen anses ikke som rent etter vask 

da det ikke er desinfisert, og skal av den grunn ikke være i fysisk 

kontakt med rent institusjonstøy eller andre beboeres tøy 

 Smittetøy 
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 Personalet skal bruke smittefrakk, hansker og evt. munnbind ved 

håndtering av smittetøy 

 Institusjonstøy 

o Legges i plastsekk – eller pose på rommet før det legges i 

tøysekk som skal ha plastsekk inni 

o Institusjonens tøy skal vaskes på 85 °C i minst 10 min. 

o Unngå unødvendig risting av sengetøy og sortering av tøy 

etter at det er tatt ut av isolatet 

o Tøy til vaskeri legges i gule plastsekker med tøysekk utenpå 

og fraktes til skittentøyrom 

 Plastsekk skal ikke være synlig når tøysekk lukkes 

o I en beredskapssituasjon der man ikke får levert/mottatt tøy 

fra vaskeri 

 Må man vurdere nødvendigheten av å vaske tøy 

 Følge prosedyre for vask av smittetøy når tøy vaskes 

på skyllerom 

 Institusjonstøy er da regnet som beboerbundet og 

skal direkte tilbake til beboerrom – ikke lintøylager! 

 Privat tøy 

o Emballeres i plastpose før transport til vask 

o Tøy som tåler vask på 85 °C fraktes i gule poser til skyllerom 

og legges direkte i maskin 

o Tøy som må vaskes på < 85 °C vaskes på den temperatur 

tøyet tåler  

o Når tøy er lagt inn i maskinen, desinfiseres døråpningen med 

f.eks. Virkon 

o Hvis privat tøy vaskes på < 85 °C, skal maskinen kjøres tom 

eller med annet tøy på 85 °C i etterkant 

 Håndtering av tøy etter dødsfall 

 Tøy behandles vanligvis som urent tøy, se under 

 Behandles som smittetøy ved kjent eller mistenkt smitte 

 Urent tøy 

 Bruk stellefrakk og hansker ved håndtering  

 Unngå risting av brukt sengetøy ved reiing og skift 

 Sorter beboertøy på rommet, ikke på felles skyllerom 

 Legg vått tøy i plastpose, så i tøysekk 

 Transporter tøy direkte til vaskerom/skyllerom for videre håndtering 

eller videresending til vaskeri 

 Brukt eller forurenset sengetøy vaskes/skylles ikke på skyllerom før 

videresending til vaskeri 

 Tøysekk lukkes før transport, og skal ikke være for full 

 Ved markant forurenset tøy brukes også forvaskprogram 

 Tøy vaskes på anbefalt temperatur, ved mistanke om smitte kjøres 

maskin tom eller med annen vask på 85 °C 
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 Privat tøy vaskes ikke sammen med andre personers privat tøy 

 Privat tøy skal ikke tørkes sammen med andre personers privat tøy 

 Privat tøy håndteres og bringes til beboerrom separat fra annet tøy 

 Rent tøy oppbevares ikke på hyller nær golvet på lintøyrommet for å unngå 

tilsmussing av oppvirvlet støv og bakterier fra gulv 

 Rent tøy fra beboerrom legges ikke tilbake til lintøyrom 

 Dør til lintøyrom skal holdes lukket 

o Skyllerom - desinfeksjonsrom  

 Formål  

 Skyllerommets/desinfeksjonsrommets innredning og bruksområde 

skal være slik at det hindrer smitteoverføring 

 Bakgrunn 

 Det utføres rene og urene arbeidsoppgaver i et 

skyllerom/desinfeksjonsrom 

 Det er viktig å skille rent gods fra urent, i tillegg er det viktig å utføre 

håndhygiene mellom urene og rene arbeidsoppgaver 

 Tiltak  

 Bruk hansker og frakk ved urent arbeid og ved fare for søl  

 Utfør håndhygiene etter endt arbeidsprosedyre  

 Sett urent utstyr rett i spyledekontaminator/ instrumentvaskemaskin  

 Plasser utstyr som er ferdig desinfisert direkte i skap for rent utstyr 

uten mellomlagring på benk  

 Sorter ikke tøy på skyllerom/desinfeksjonsrom 

 Rengjør gulv og arbeidsbenker daglig 

  Rengjør hyller og skap hvert halvår eller ved behov 

 Desinfeksjonsmidler og vaskemidler skal oppbevares i låsbart skap 

 Døren til skyllerommet/desinfeksjonsrommet skal holdes lukket  

o Det skal føres sjekk/kvitteringslister på 

 Renhold skyllerom, rent rom og lagre/lintøyrom 

 Renhold beboer rom/bad/sengetøy 

  

 Spyle- og vaskedekontaminatorer 

 Periodevis og årlig renhold 

 Sjekk/kvitteringslistene utformes på hver enkelt institusjon  

 Desinfeksjon 

o Formål  

 Uskadeliggjøre mikrober på utstyr som er forurenset av organisk materiale  

o Omfang 

 Alt utstyr som er eller kan ha blitt forurenset av organisk materiale 

o Varmedesinfeksjon  

 Varmedesinfeksjon er den beste og sikreste metoden for teknisk 

desinfeksjon, som utføres enten ved hjelp av varme i spyledekontaminator 

eller instrumentvaskemaskin 
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 Metoden anvendes for instrumenter og utstyr som tåler minimum 85 °C. Alle 

mikroorganismer unntatt sporer blir drept ved denne temperaturen 

o Utstyr til varmedesinfeksjon 

 Maskiner til varmedesinfeksjon av gods 

 Spyledekontaminator 

o Brukes til tømming / utslag og desinfeksjon av bekken, 

urinflasker, bøtter o.l. 

o På slutten av programmet desinfiserer denne maskinen ved 

at varmt vann på 85 °C spyles inn på godset 

o Bruker i tillegg såpe, men rengjøringsprogrammet er for kort 

til at gods som er tilsmusset med fett o.l. blir synlig rent 

o  Vaskefat som ikke vaskes i instrumentvaskemaskin må av 

den grunn ofte rengjøres manuelt etter det er desinfisert i 

spyledekontaminator  

 Instrumentvaskemaskin  

o Til desinfeksjon og rengjøring av kirurgiske instrumenter, 

vaskefat, blomsterglass og annet utstyr 

o Denne maskinen har et godt rengjøringsprogram i tillegg til 

desinfeksjon 

 Tiltak ved bruk av spyledekontaminator eller instrumentvaskemaskin 

 Utfør håndhygiene før rent gods hentes ut av maskinen  

 Plasser utstyret korrekt i maskinen, følg brukerveiledning  

 Utfør håndhygiene etter at urent utstyr er plassert i maskinen  

 Kontroller daglig at det er vaskemiddel på spyledekontaminator og 

instrumentvaskemaskin  

 Kontroller temperatur og generell tilstand regelmessig  

 Etabler system for jevnlig service av maskinen(e)  

 Bekken, pussbekken, pinsetter, tannglass, vaskefat, servise fra isolert 

pasient før videre vask i oppvaskmaskin, m.m. kan vaskes i spyle 

dekontaminator 

 Kjemisk desinfeksjon 

 Kjemisk desinfeksjon brukes når varmedesinfeksjon ikke kan 

anvendes 

 Det finnes mange ulike typer desinfeksjonsmidler på markedet 

 Desinfeksjonsmiddelet må 

o Være godkjent av Statens legemiddelverk  

o Ha bredspektret virkning mot vegetative bakterier, sopp og 

virus  

o Ikke reduseres under påvirkning av organiske stoffer, såper 

eller vaskemidler  

o Ikke være toksisk, virke irriterende på brukeren eller miljøet  

o Ikke virke korroderende på de gjenstander som skal 

desinfiseres  

o Påse at  

 Middelet har riktig konsentrasjon  
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 Virketid og holdbarhet overholdes 

 Lukten er lite sjenerende  

o 85 % desinfeksjonssprit  

 Effekt kun på rengjorte flater og flater uten synlig 

forurensning 

 Virkning på bakterier, herunder også tuberkelbasiller, 

sopp og virus 

 Virketid på 1-2 minutter og rask fordampning 

 Lav toksisitet og allergifremkallende evne 

 Brannfarlig  

 Tilsatt hudvennlig, smørende middel som glyserol 

 Dispensere med hånddesinfeksjonsprit plasseres i alle 

beboerrom, kjøkken, ved boss sug, skyllerom, div. 

lagerrom, toaletter, m.m. 

 Tiltak ved kjemisk desinfeksjon 

o Bruk alltid hansker ved håndtering av kjemiske midler  

o Bruk egnet beskyttelsesutstyr ved fare for sprut  

o Utfør desinfeksjon før rengjøring med såpe og vann  

 Unntak fra denne regelen er når det desinfiseres med 

alkohol, som bare skal brukes på synlig rene flater  

o Gjennomfør kjemisk desinfeksjon i lukket kar  

o Påse at utstyret er dekket av desinfeksjonsvæske  

o Utfør håndhygiene etter prosedyren  

o Det anbefales ikke å bruke sprayflasker til kjemisk 

desinfeksjon eller til annet bruk, fordi væske fra sprayflasker 

kan danne aerosoler 

 Aerosoler er små dråper som kan holde seg svevende 

i lang tid, bakterier kan lett feste seg til dem og de 

kan med letthet inhaleres 

 Flekkdesinfeksjon  

 Formål  

o Hindre smittespredning ved søl av organisk materiale 

 Bakgrunn 

o Flekkdesinfeksjon innebærer begrenset desinfeksjon av et 

område som er synlig forurenset  

o Hindrer spredning av mikroorganismer  

 Tiltak ved flekkinfeksjon med vanlig desinfeksjonsmiddel  

o Bruk rene, ikke-sterile hansker og stellefrakk  

o Bruk et godkjent desinfeksjonsmiddel i rett styrke  

o Tørk opp så mye av forurensingen som mulig med cellestoff  

o Dekk over resten med cellestoff fuktet med 

desinfeksjonsmiddel som skal virke i anbefalt tid 

o  Utfør deretter vanlig rengjøring 

o Ta av hansker og stellefrakk, utfør håndhygiene 

 Tiltak ved flekkdesinfeksjon med 85 % desinfeksjonssprit 
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o Bruk rene, ikke sterile hansker og stellefrakk  

o Tørk opp forurensingen med cellestoff  

o Rengjør området som var tilsølt med såpe og vann  

o Desinfiser området med 85 % desinfeksjonssprit når området 

er tørt  

o Ta av hansker og stellefrakk, utfør håndhygiene  

 Desinfeksjon av hud, slimhinner, i. v. kraner, propper, nålefrie koplinger og 

gummimembraner  

 Formål  

o Redusere bakteriefloraen på huden og hindre at mikrober 

føres gjennom huden til dypere vev 

 Bakgrunn 

o Hudens bakterieflora består dels av den permanente 

normalflora, dels av en midlertidig flora 

o Normalfloraen er sjelden årsak til infeksjon, bortsett fra ved 

inngrep som skader hud eller slimhinnebarrieren 

o Sykehjemspasienter med alvorlige grunnsykdommer og 

immunsuppresjon er spesielt utsatt for infeksjon etter 

brudd i hud- og slimhinnebarrierer  

 Tiltak 

o Desinfeksjon av hel hud  

 Ved innleggelse av venekanyler 

 Bruk Klorheksidinsprit 5 mg/ ml  

o Virker på bakterier, inkludert 

tuberkel-bakterier, sopp og virus  

o Lang virkningstid, lite toksisk, sjelden 

allergifremkallende 

o Må ikke brukes i øret  

 Ved injeksjoner (intradermalt, subkutant, 

intramuskulært) kan rent alkoholholdig desinfeksjon 

brukes 

o Desinfeksjon av i. v. kraner, propper, nålefrie koplinger og 

gummimembraner  

 Bruk Klorheksidinsprit 5 mg/ml, skal lufttørke i 30 sek.  

 Alkoholholdig desinfeksjon kan brukes på membraner 

 Ved pasientnært arbeid skal hender være desinfiserte 

og sterile kompresser brukes når en skal desinfisere 

propper, kraner eller nålefrie koplinger før bruk 

eller frakopling 

 Ved overflatedesinfeksjon skal hender være 

desinfiserte og usterile kompresser brukes ved 

overflatedesinfeksjon av gummipropper på 

hetteglass før de perforeres ved tillaging på 

medisinrommet 

 Sterilt utstyr  
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o Formål  

 Hindre smitteoverføring ved aseptiske/ sterile prosedyrer 

o Omfang  

 Fabrikksteriliserte medisinske engangsprodukter og produkter som evt. 

institusjonen steriliserer selv 

o Bakgrunn 

 Sterilitet innebærer i praksis fravær av alle former for levende 

mikroorganismer, inkludert bakteriesporer 

  Sterile produkter må håndteres på en slik måte at de forblir sterile fra selve 

steriliseringsprosessen til de skal benyttes 

  Temperatur og tidsbruk på steriliseringsprosessen må kontrolleres. Pakking, 

merking, sterilisering, transport og lagring sikres optimale forhold 

o  Lagring  

 Sterilt utstyr må lagres på en slik måte at verken produkt eller emballasje tar 

skade av fuktighet eller skarpe gjenstander. Det bør være samme krav til 

lager på brukerstedet som til sentrale lagre for sterilt, medisinsk utstyr 

  Lagringsrommet må være slik at kvaliteten på produktet ikke forringes ved 

oppbevaring. Dette sikres ved at rommet 

 Er tørt og har jevn temperatur 

 Har lavt innhold av partikler, samt gode lysforhold  

 Har skriftlige prosedyrer for renhold  

 NB! En må skille mellom sterilt og rent utstyr og ikke lagre dette sammen. 

Åpne reolsystemer stiller ekstra krav til omgivelsene 

o Håndtering  

 Riktig håndtering av sterilt utstyr innbefatter rene hender. Utfør derfor alltid 

håndhygiene før sterilt utstyr blir tatt ut fra lageret 

o Tiltak når sykehjem steriliserer utstyr selv 

  Klarlegg ansvaret for sterilisering, pakking og oppbevaring av sterilt gods  

 Skriftlige prosedyrer skal utarbeides på hver institusjon  

o Sterilisering, uavhengig av metode, krever 

 Godkjent forbehandling før hver steriliseringsprosess ved 

instrumentvaskemaskin for utstyr uten hulrom 

 Rutinekontroll for hver steriliseringsomgang  

 Skriftlige prosedyrer for faste kontroller av sterilisator, validering, som f.eks. 

sporeprøver  

 Krav til pakkemateriale  

 Merking av utstyr, inkludert holdbarhetsdato  

 Rutiner for lagring og transport av sterilt utstyr  

o Renhold/sterilisering av medisinsk utstyr 

 Det forutsettes kvitteringslister for utført renhold på utstyr - samt påført 

utløpsdato på sterilisert utstyr 

  Oksygenkonsentrator 

 Ukentlig når oksygenkonsentrator er i daglig bruk 

o Vaske av kabinett og strømledning 
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o Filter til luftinntak vaskes i varmt såpevann, tørkes grundig før 

påsatt på nytt 

o Brillekateter skiftes – eventuelt oftere ved behov 

 Årlig service og skifte av bobleslange  

 Forstøverapparat 

 Forstøverbeger/munnstykke og slange 

o Det anvendes både engangs- og flergangsprodukter 

o Det anbefales mest mulig bruk av engangsutstyr i sykehjem 

og langtidsinstitusjoner 

 Følg bruksanvisning som følger med utstyret 

o Ved bruk av flergangsutstyr 

 Etter hver bruk/hver dag 

 Forstøverbeger, munnstykke og slange 

demonteres og vaskes i mildt såpevann, 

deretter skylles utstyret i varmt vann  

 Ukentlig 

 Forstøverbeger desinfiseres i instrument-

vaskemaskin  

 Hver måned skiftes forstøverbeger og munnstykke 

 Hver 2. måned skiftes luftfilter på apparat, eventuelt tidligere hvis det 

ser forurenset ut 

 Hver 6. måned anbefales det å skifte forstøversett, eventuelt tidligere 

om skade på utstyr 

 Årlig eller ved skade på utstyr skal det utføres service/kontroll 

 Sug 

 Det brukes engangsutstyr. Hver måned, evt. hver 2. måned skifte av 

filter, service/kontroll én gang per år 

 Blodtrykksapparat 

 Tørkes av etter hver bruk med fuktig klut med såpevann 

  Stetoskop 

 Desinfeksjon med sprit er den foretrukne metode for rengjøring  

 Den enkelte bruker 

o Har ansvar for regelmessig rengjøring av sine private 

stetoskop 

o Har ansvar for å sjekke med produsent om stetoskopets 

membran tåler desinfeksjon 

 Digitalt temperaturmål  

 Skal være beboerbunden, plastbeskytter settes på etter hver bruk 

 Pannetermometer tørkes av etter hver beboer med klut fuktet med 

såpevann  

 Øreskyllesprøyte 

 Engangsutstyr.  Eventuelt flergangsutstyr som demonteres og 

desinfiseres i spyle-dekontaminator eller i instrumentvaskemaskin  

 Fotpleieutstyr 
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 Utstyr som brukes til fotterapi skal først desinfiseres og deretter 

steriliseres/autoklaveres etter hver bruk 

 Desinfeksjon skjer i instrumentvaskemaskin eller i spyle-

dekontaminator  

 Utstyr oppbevares og transporteres slik at det ikke blir forurenset. To 

ganger årlig tas sporeprøver av sterilisatoren/autoklaven og sendes 

aktuell kontrollinstans, se eventuelt «HMS i klinikk for fot-terapi» på 

www.fotterapeutene.no. 

 Pulsoksymeter, blæreskanner 

o Tørkes av etter bruk på hver beboer med klut fuktet med 

såpevann, se bruksanvisning på apparat 

 

2.1.7 Håndtering av avfall 

 Formål  

o Sikre gode rutiner for håndtering av avfall og hindre overføring av smitte fra 

risikoavfall til de som bor og arbeider på sykehjem/ langtidsinstitusjoner 

 Omfang  

o Gjelder all håndtering av avfall 

 Bakgrunn  

o Avfall er klassifisert som 

 Forbruksavfall, rest-/husholdningsavfall  

 Produksjonsavfall, næringsavfall  

 Spesialavfall, kjemisk-/brannfarlig avfall, legemiddelrester, smitteavfall etc. 

o Smitteavfall er klassifisert som  

 Brukte kanyler og andre stikkende / skjærende gjenstander  

 Avfall med større mengder organisk materiale: puss, blod, avføring, oppkast, 

o.l.  

 Alt avfall fra smitterom  

o Det må eventuelt utarbeides lokale tilpasninger ved de ulike institusjonene basert på 

dette kapitlet i infeksjonskontrollprogrammet 

 Tiltak 

o Hver institusjon må utarbeide egne retningslinjer for håndtering av avfall i samarbeid 

med renovasjonsselskap og driftspersonell. Retningslinjene må skissere rutiner for 

alle avfallsområder ved institusjonen 

o Håndtering av avfall  

 Bruk beskyttelsesutstyr under arbeid med avfall  

 Utfør alltid håndhygiene etter kontakt med avfall 

 Emballer/ sorter avfall nærmest brukerstedet 

o Håndtering av smitteavfall  

 Legg smitteavfall i (gul) plastpose  

 Lukk posen før den blir fraktet ut av rommet  

 Ta ny pose utenpå dersom synlig forurensing  

http://www.fotterapeutene.no/
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 Ta avfallet direkte til avfallsrom, evt. kontainer 

 Legg posen i egen gul tykk plastsekk i kartong/ eske  

 Merk kartongen/ esken med "risikoavfall"/ "smitteavfall"  

 Sjekk at emballasjen er forsvarlig lukket  

 Bruk egne, gule plastbokser for oppsamling av sprøytespisser, stikkende/ 

skjærende avfall  

 Gule plastbokser legges i egen plastbeholder merket risikoavfall  

 Unngå komprimering av smitteavfall før transport  

 Utfør håndhygiene etter håndtering av smitteavfall  

o Utstyr til bruk ved håndtering av smitte 

 Spyledekontaminator/instrumentvaskemaskin 

 Temperatur skal stige til minst 85 ° C 

 Sjekk at det er såpe i maskinen 

 Kontroll kvitteres på skjema 

 Vaskemaskin/tørketrommel/tørkeskap 

 Vaske kondensfilter i tørketrommel hver 3. mnd. 
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2.2 Smittevern for personalet 

Forebygging av yrkesbetinget smitte er en viktig del av smittevernarbeidet i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner.  Basale smittevernsrutiner beskrevet under punkt 2.1 er meget viktig i 

forebygging av yrkesbetinget smitte, i tillegg til de momenter som vil vektlegges under punkt 2.2.   

 

2.2.1 Forebygging av yrkesbetinget smitte 

I det følgende vil hovedvekten hvile på tiltak som har til hensikt å begrense blod- og 

inokulasjonssmitte. Hovedmekanismen ved yrkesbetinget smitte er overføring av smittestoff via 

inokulasjon, og dette skjer hyppigst ved stikkskader. Mikroorganismer kan i tillegg overføres fra 

pasient via kroppssekret, inkludert blod, gjennom brudd i hudbarrieren hos smittemottager 

 

2.2.1.1 Blod- og inokulasjonssmitte 

 Blodsmitte 

o Smittestoff fra blod overføres til smittemottager via brudd i hudbarrieren 

 Inokulasjonssmitte 

o Smittestoff overføres til smittemottager gjennom intakt hud, oftest via stikkskader 

 Hvilke andre kroppsvæsker enn blod kan være blodsmitteførende? 

Potensielt blodsmitteførende kroppsvæsker Vanligvis ikke-blodsmitteførende kroppsvæsker 

Sårsekret, spinalvæske, leddvæske, pleuravæske, 
peritonealvæske, perikardvæske, fostervann, 
vaginalsekret, sæd, all annen kroppsvæske med 
blodtilblanding  

Avføring, ekspektorat, oppkast, tårevæske, spytt, 
nesesekret, svette, urin, morsmelk  

NB! Alle kroppsvæsker er potensielt 
smitteførende ved blodtilblanding  

 

 De viktigste smittestoffene ved inokulasjonssmitte 

o Hepatitt B virus (HBV) 

 Virus som smitter seksuelt og gjennom blod- og inokulasjonssmitte 

 Et robust virus som kan overleve minst en uke utenfor kroppen 

 Inkubasjonstid 6 – 26 uker, vanligvis mellom 8 og 12 uker 

 Overføringsrate etter stikkskade er 10-30 % 

 Gir asymptomatisk infeksjon hos ca. 30 %, de resterende får enten 

leverbetennelse med gulsott eller influensalignende sykdom med leddverk og 

mageplager 

 Kun 3-5 % blir kroniske smittebærere og derfor potensielt smitteførende 

 Forenklet tabell for tolkning av HBV-serologi  
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HBsAg Anti-HBc Anti-HBs Tolkning 

+ +/- - 
Akutt HBV infeksjon eller kronisk bærer-
tilstand; stor smittefare! 

- + + 
Gjennomgått HBV-infeksjon, frisk; ingen 
smittefare! 

- - + Sannsynligvis vaksinert mot HBV 

 

o Hepatitt C virus (HCV) 

 Virus som smitter primært gjennom blod- og inokulasjonssmitte 

 Inkubasjonstid vanligvis 4-12 uker 

 Overføringsrate etter stikkskade på omtrent 3-5 % 

 Akutt infeksjon oftest asymptomatisk, kun 10-20 % utvikler akutt 

leverbetennelse med gulsott 

 20-30 % kvitter seg spontant med virus i løpet av ett år etter smitte  

 I underkant av 20 % utvikler langtidskomplikasjoner som kronisk 

leverbetennelse, leversvikt og leverkreft 

o Humant immunsviktvirus (HIV)  

 Virus som smitter seksuelt og gjennom blod – og inokulasjonssmitte 

 HIV overlever kort tid (< 1 time) utenfor kroppen  

 Inkubasjonstid svært varierende 

 Overføringsrate etter stikkskade på omtrent 0,3 % 

 50-70 % utvikler kliniske tegn til primærinfeksjon 2-4 uker etter smitte; ofte med 

et forbigående, mononukleoseliknende sykdomsbilde 

 Mange forblir asymptomatiske i flere år etter smittetidspunktet 

 

2.2.1.2 Risiko for smitteoverføring ved stikkskade 

 Å bli utsatt for stikkskade kan oppleves som svært dramatisk for helsepersonell og gi stor frykt 

for å bli smittet med hepatitt og HIV. De må derfor følges godt opp i etterkant, og evt. tilbys 

psykologhjelp dersom plagene er store.  Det kan imidlertid uansett være betryggende å 

informere om at forekomsten av HBV, HCV og HIV er meget lav i sykehjemspopulasjonen. 

Dessuten er den rapporterte forekomsten av infeksjoner etter stikkskader i Norge meget lav:  

o Det er aldri påvist overføring av HIV etter stikkskade verken i Norge eller andre nordiske 

land  

o Fra 1992 til 2013 er det påvist 14 tilfeller av HBV etter stikkskade blant helsearbeidere i 

Norge 

o Tallmateriale for HCV er noe usikkert; det er rapportert om noen titalls tilfeller fra 1992 

til 2013 der yrkesbetinget smitte ikke kan utelukkes  
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2.2.1.3 Forebygging av stikkskader 

 Ved håndtering av spisse eller skarpe gjenstander som kan forårsake skade og/eller infeksjon fra 

biologiske faktorer, skal det benyttes utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer, der 

slikt utstyr er tilgjengelig og egnet for formålet, jf.  

o Forskrift om utførelse av arbeid;  

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357 

 Stikkskader er den dominerende årsak til yrkesbetinget blodsmitte. Det er derfor spesielt viktig at 

personell i sykehjem og langtidsinstitusjoner kjenner til korrekt håndtering av sprøytespisser og 

andre stikkende/skjærende gjenstander 

o Bruk god tid i utførelsen av prosedyrer som kan medføre stikkskade 

o Vis aktsomhet ved håndtering av spisse og skarpe gjenstander som for eksempel 

sprøytespisser, suturnåler, skalpellblad, glass etc.  

o Beskyttelseshylse skal ikke settes på igjen etter bruk, da dette øker faren for stikkskade 

mot egne fingre. Unntaket fra denne regelen er ved håndtering av kanyler til 

blodprøvetaking ved vakuumteknikk, der kanylen må skrus ut av holderen etter bruk. Det 

skal da brukes enhåndsgrep, der beskyttelseshylsen settes i en beholder eller legges på 

et flatt underlag og spissen føres inn i hylsen uten berøring av denne 

o Ta ikke fra hverandre kanyle og sprøyte etter bruk, men kast sprøyten med kanylen 

sittende på direkte i emballasje beregnet for dette formålet 

o Beholdere for brukte sprøyter og stikkende/skjærende avfall skal finnes på det stedet 

sprøyten brukes og aldri fylles mer enn ca. 2/3 fulle; mange stikkskader skjer ved at 

helsepersonell prøver å dytte sprøyter ned i nesten fulle beholdere 

o For emballering av stikkende/skjærende avfall; se kap 2.1.7 

 

2.2.1.4 Tiltak ved stikkskader og annet blodsmitteuhell  

 Ansvar 

o Den som utsettes for stikkskade eller annet blodsmitteuhell skal umiddelbart sette i gang 

strakstiltak og varsle nærmeste overordnede 

o Avdelingsleder/ansvarlig sykepleier skal  

 Sørge for at lege blir kontaktet 

 At skjema for blodsmitteuhell blir utfylt, og at legen får kopi av skjemaet for 

vurdering av evt. behandling og videre oppfølging 

o Institusjonssjefen har ansvar for at utfylt skjema for blodsmitteuhell blir oppbevart etter 

gjeldende krav og at uhell/skade blir meldt (Yrkesskademeldingsskjema, NAV 13-07.05) 

o Når og hvordan skal lege involveres?  

 Lege skal alltid kontaktes etter blodsmitteuhell som kan innebære risiko for 

overføring av mikroorganismer gjennom blod- eller inokulasjonssmitte 

 Dersom lokal lege (sykehjemslege/bedriftslege) er i tvil om hvordan situasjonen 

skal håndteres skal det være lav terskel for kontakt med teamoverlege/Bergen 

legevakt/vakthavende infeksjonsmedisiner ved HUS 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
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 Lege har ansvar for å fylle ut meldeskjema for blodsmitteuhell sammen med 

avdelingsleder, se kap. 2.7, vedlegg 6 

 Aktuell legekontakt  

På dagtid, fylles ut av hver enkelt institusjon 

Lokal sykehjemslege Tlf.: Navn: 

Teamoverlege  Tlf.:  Navn: 

Bedriftslege Tlf.: Navn:  

Bergen legevakt  Tlf.: 55 56 87 60 

 

På kveldstid 

Sykehjemslegevakt Tlf.: 55 56 87 53 

Bergen legevakt Tlf.: 55 56 87 60 

Infeksjonsmedisinsk 
vakthavende HUS 

Tlf.: 55 975000 
(sentralbord) 

 

 Førstehjelp 

o Ved stikkskade 

 Ved spontan blødning tilstrebes litt ekstra blødning ved forsiktig klemming 

omkring stikkstedet. Det anbefales ikke å fremkalle blødning etter overflatiske 

stikkskader uten spontan blødning 

 Vask deretter med såpe og vann i minst 10 minutter, deretter desinfiseres 

området med stikkskade med Klorheksidin spritoppløsning 5 mg/ml eller 70 % 

desinfeksjonssprit 

o Ved blodsprut i øyne, nese, munn 

 Skyll rikelig med vann i minst 10 minutter 

 Munnen kan også skylles med munnskyllevann som inneholder 

hydrogenperoksid  

o Ved blodsøl i sår  

 Skyll først under rennende vann og vask deretter med rikelig vann og såpe 

 Desinfiser såret med desinfeksjonsmiddel i 4-10 min. Bruk vandig 

klorheksidinløsning 1 mg/ml, klorheksidin spritløsning 5 mg/ml eller 

desinfeksjonssprit 70 %.  

 Sett på plaster  

 Blodprøver  

o Blodprøver tas av den som er eksponert, dvs. utsatt for stikkskaden, og av smittekilden 

dersom mulig.  

o NB! Samtykke om blodprøvetaking fra smittekilde (beboer/pasient) er nødvendig, jamfør 

Smittevernloven § 3.7.  

o Om en ikke- samtykkekompetent pasient/beboer ikke motsetter seg prøvetaking, bør 

dette som hovedregel gjennomføres, med mindre det utfra komparentopplysninger er 

sannsynlig at dette er mot pasientens ønske 
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o Dersom pasient/beboer motsetter seg prøvetaking, kan det være av verdi å undersøke 

om han/hun tidligere har tatt prøver med tanke på HBV, HCV og HIV 

o Av den eksponerte tas det i første omgang følgende prøver 

 Anti-HBs; har den eksponerte beskyttende antistoffer mot HBV før stikkskaden? 

 HBsAg; har den eksponerte akutt HBV eller bærertilstand før stikkskaden? 

 Anti-HCV; har den eksponerte tegn til HCV-infeksjon før stikkskaden? 

 Anti-HIV; har den eksponerte tegn til HIV-infeksjon før stikkskaden?  

 ALAT: Har den eksponerte tegn til leversykdom omkring tidspunktet for 

stikkskaden?  

o Av beboer/pasient tas det følgende prøver  

 HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 

o Formelt sett bør bedriftshelsetjenesten være rekvirent for prøvene 

 Indikasjon for posteksposisjonsprofylakse? 

o Forekomsten av HBV, HCV og HIV-infeksjon er lav i sykehjemspopulasjonen 

o Det er kun mulig å tilby posteksposisjonsprofylakse (PEP) mot HBV og HIV, ikke HCV 

o Kun aktuelt med PEP dersom 

 Pasient/beboer har kjent HBV eller HIV-infeksjon, eller det utfra en samlet risiko 

ikke kan utelukkes at han/hun er smitteførende og det er usikkert om den 

eksponerte er immun (gjelder kun HBV) gjennom vaksinasjon eller tidligere 

gjennomgått infeksjon  

o Dersom beboer/pasient samtykker til testing, kan PEP utsettes dersom svaret på HBV- og 

HIV-testing foreligger innen et døgn 

o Dersom den eksponerte er vaksinert, men ikke kjenner antistoffnivå for anti-HBs, kan 

PEP utsettes dersom resultat av kontrollprøve foreligger innen 1-2 døgn  

 Gjennomføring av PEP ved mistenkt/kjent HBV-infeksjon hos smittekilde 

o Vaksinasjon av den eksponerte gjøres så hurtig så mulig 

o Utføres vanligvis som hurtigvaksinasjon med til sammen 4 doser HBV-vaksine (0, 1, 2 og 

12 måneder)  

o I enkelte tilfeller gis også spesifikt immunoglobulin mot hepatitt B (HBIG) 

o NB! Regimet avhenger av den eksponertes vaksinasjonsstatus og evt. resultat av tidligere 

hepatitt B antistoffmåling, se tabell 1 under  

 Tabell 1. Hepatitt B; tiltak etter stikkskade hvor kilden er kjent HBsAg-positiv eller hvor kildens 

hepatittstatus er ukjent 

Vaksinasjonsstatus 
hos den eksponerte  

Anti-HBs målt 1 mnd. 
etter avsluttet 
vaksinasjon 

Tiltak om kilden er 
sikkert HBsAg-positiv 

Tiltak om kildens 
HBsAg-status er 
ukjent* 

Ikke vaksinert - Straks HBIG + full 
vaksinasjon (0,1,2 og 
12 mnd.) 

Straks full vaksinasjon 
(0,1,2 og 12 mnd.) 

Fått 1 dose - Straks HBIG + full 
vaksinasjon (0,1,2 og 
12 mnd.) 

Straks full vaksinasjon 
(0,1,2 og 12 mnd.) 

Fått 2 doser  - Straks HBIG og en 
dose vaksine 

Straks 1 dose vaksine 



38 Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen kommune, versjon 1 

 

Fått 3 eller flere doser Ukjent  Straks HBIG og 1 dose 
vaksine 

Straks 1 dose vaksine 

Fått 3 eller flere doser < 10 IU/l Straks HBIG og en 
dose vaksine 

Straks 1 dose vaksine 

Fått 3 eller flere doser  >10 IU/l og <100 IU/l Straks 1 dose vaksine Straks 1 dose vaksine 

Fått 3 eller flere doser  >100 IU/l Ingen tiltak Ingen tiltak 

* Der det utfra en samlet risikovurdering ikke kan utelukkes at pasient/beboer er smitteførende 

 Gjennomføring av PEP ved mistenkt/kjent HIV-infeksjon 

o PEP er i sykehjems-sammenheng som hovedregel kun aktuelt ved kjent HIV-positiv 

smittekilde  

o Eventuell indikasjon for PEP skal stilles av infeksjonsmedisinsk bakvakt ved HUS 

o Eventuell behandling må startes så snart som mulig og senest innen 48 timer etter 

potensiell smitte  

o Legevakten kan evt. starte med PEP etter diskusjon med infeksjonsmedisiner, med 

henvisning til infeksjonsmedisiner neste dag 

 

2.2.2 Vaksinasjon av arbeidstakere 

Vaksinasjon av arbeidstakere kan være aktuelt for å beskytte dem mot overføring av smittestoffer fra 

pasienter/beboere, men også for å beskytte pasienter/beboere mot potensiell smitte fra 

arbeidstakere 

 Influensavaksinasjon 

o Det anbefales årlig influensavaksinasjon for helsearbeidere med pasientkontakt 

o Influensavaksinasjon av helsepersonell vil primært ha som hensikt å begrense 

smitteoverføring til pasienter, spesielt de mest sårbare, som ofte selv ikke kan vaksineres 

eller har en begrenset beskyttende respons av vaksinen 

o Influensavaksinasjon av helsepersonell vil også kunne hindre at helsetjenester blir satt ut 

av spill ved samtidig influensasykdom hos mange ansatte 

 Hepatitt B-vaksinasjon 

o Kan være aktuelt ved blodsmitteuhell, se kap. 2.2.1.4 

o Risikoen for hepatitt B-smitte i sykehjem og langtidsinstitusjoner er liten og rutinemessig 

hepatitt B-vaksinasjon av pleiepersonell anbefales ikke 

o Der det foreligger en reell smittefare, f.eks. kontakt med beboere/pasienter som er 

HBsAg-positive, skal pleiepersonell og bioingeniører tilbys vaksinasjon. Det kan da også 

være aktuelt å vaksinere ansatte utenfor pleiegruppen, f.eks. renholdere 

 Varicella-zostervaksinasjon  

o Varicella zoster virus gir opphav til både vannkopper og herpes zoster (helvetesild) 

o Forekomsten av herpes zoster øker markant med alder, og pasienter med denne 

sykdommen kan smitte ikke-immune pasienter med vannkoppevirus 

o Smitte tidlig i svangerskap kan en sjelden gang gi fosterskade  
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o På bakgrunn av det ovennevnte anbefales det varicella zoster-vaksinasjon til kvinner i 

fertil alder som arbeider i sykehjem og langtidsinstitusjoner og ikke har hatt vannkopper 

tidligere 

 BCG-vaksinasjon 

o Forekomsten av tuberkulose mer meget lav i norske sykehjem og langtidsinstitusjoner, 

og det anbefales ikke BCG-vaksinasjon av personalet 

 

2.2.3 Undersøkelse av arbeidstakere 

 Formål 

o Beskytte pasienter, kolleger og andre med tilknytning til sykehjem og 

langtidsinstitusjoner mot smitteoverføring fra personalet 

 Ansvar 

o Institusjonssjefen har ansvar for at nødvendige forhåndsundersøkelser i forbindelse med 

tuberkulosekontroll og begrensning av antibiotikaresistente bakterier gjennomføres 

etter gjeldende forskrifter 

o Institusjonen bærer kostnadene når det gjelder undersøkelser med tanke på 

antibiotikaresistente bakterier  

o Kommunen har ansvar for å dekke utgifter i forbindelse med tuberkulosekontroll 

o Alle helsearbeidere plikter å opplyse sin leder før man begynner eller vender tilbake i 

arbeid etter innleggelse eller arbeid på helseinstitusjon i utlandet  

o Personale som har symptomer på infeksjon eller mistenker at de selv har en 

bærertilstand/infeksjon har plikt til å oppsøke egen lege for prøvetaking og evt. 

behandling. Dette er spesielt viktig etter utenlandsopphold 

 Antibiotikaresistente bakterier 

o Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) 

 Plikten om forhåndsundersøkelse for MRSA gjelder for dem som skal jobbe i 

sykehjem og langtidsinstitusjoner som fast ansatt, ekstravakt, student eller 

hospitant og  

 Tidligere fått påvist MRSA, men ikke senere har hatt tre negative 

kontrollprøver 

 I løpet av siste 12 måneder har  

o Fått påvist MRSA, selv om senere kontrollprøver har vært 

negative, eller 

o Bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller  

o Har hatt nærkontakt med MRSA-positive uten å bruke 

beskyttelsesutstyr 

 I løpet av 12 siste måneder har vært i land utenfor Norden og der har 

vært innlagt i helseinstitusjon, eller  

o Fått omfattende undersøkelse eller behandling, herunder også 

tannlegebehandling, i en helsetjeneste, eller 

o Arbeidet som helsearbeider, eller  

o Oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir 
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 I løpet av de 12 siste måneder har oppholdt seg mer enn 6 uker i land 

utenfor Norden og har 

o Kliniske symptomer på hud eller-sårinfeksjon, eller  

o Kroniske hudsykdommer eller innlagt medisinsk utstyr gjennom 

hud eller slimhinner 

 Undersøkelse med tanke på MRSA vil normalt bli utført av fastlege eller 

institusjonens bedriftshelsetjeneste 

 Helsepersonell som får påvist MRSA skal innkalles til samtale med 

bedriftslege/annen personalansvarlig lege 

 Rutiner for prøvetaking av ansatte ved forhåndsundersøkelse for MRSA 

 Ytterst i hvert nesebor, med samme pensel 

 Svelg inkludert tonsiller 

 Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden 

 Tuberkulosekontroll 

o Plikten til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse følger av 

tuberkulosekontrollforskriftens § 3-1 

o Personer som skal begynne eller gjeninntre i stillinger i helse- og omsorgssektoren skal 

gjennomgår tuberkuloseundersøkelse hvis  

 De kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose  

 De har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre 

måneder sammenhengende  

 Folkehelseinstituttet har en oppdatert oversikt over land med høy forekomst av 

tuberkulose: 

  http://www.fhi.no/tema/tuberkulose/land-med-hoy-tuberkulose-

forekomst 

 I tillegg skal helsepersonell testes dersom det er grunn til å tro at vedkommende 

har vært utsatt for smitte eller viser symptomer forenlig med tuberkulose, se 

kap. 2.3.6.7 

o Hvordan skal testingen gjennomføres? 

 Røntgen av lunger skal gjøres av alle som fyller kriteriene for 

tuberkuloseundersøkelse 

 Smittevernoverlegen, ved Smittevernkontoret i Bergen, har ansvaret for at 

røntgenundersøkelsen gjennomføres, jamfør tuberkuloseforskriftens § 4-2 

 Ved mistanke om lungetuberkulose henvises vedkommende som øyeblikkelig 

hjelp til spesialisthelsetjenesten, herunder lunge- eller infeksjonsmedisinsk 

poliklinikk/avdeling. 

 Undersøkelse med tanke på latent tuberkulose kan gjennomføres på to måter:  

 Mantoux test  + interferon –gamma-release (IGRA)- test  

o Mantoux-test gjennomføres på alle, IGRA-test kun på de med 

positiv Mantoux-test  

 IGRA-test alene 

 Latent tuberkulose er ikke smitteførende og behandles vanligvis kun hos 

individer med spesielle sykdommer, herunder blant annet immunsvikt  

http://www.fhi.no/tema/tuberkulose/land-med-hoy-tuberkulose-forekomst
http://www.fhi.no/tema/tuberkulose/land-med-hoy-tuberkulose-forekomst
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o Dersom det oppdages tuberkulose hos pasient/beboer eller personell ved en institusjon, 

og det er grunn til å mistenke smitteoverføring til andre pasienter/beboere eller 

personell, skal det gjennomføre smitteoppsporing, se kap. 2.3.6.7 

o Arbeidsgiver plikter å påse at resultat av undersøkelse for lungetuberkulose foreligger 

med negativt resultat før tiltredelse 

o Undersøkelsen må gjentas hvis arbeidstakeren har vært mer enn tre måneder i et land 

med høy forekomst av tuberkulose mellom to arbeidsperioder  

o Det er per i dag ikke indikasjon for screening av helsepersonell i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner med tanke på andre antibiotikaresistente bakterier, som f.eks. 

multiresistente tarmbakterier eller vankomycinresistente enterokokker 

 Avvikshåndtering 

o Når er det aktuelt med avviksmelding? 

 Dersom ovennevnte rutiner for undersøkelse av helsepersonell ikke overholdes 

o Hvordan og til hvem skal avvik meldes?  

 Avvik skal meldes skriftlig på avviksskjema og gå til institusjonssjefen  

o Hvordan forhindres nye avvik? 

 Institusjonssjef og avdelingsleder bør møte med sykehjemslege og evt. 

teamoverlege og  

 Vurdere om de skriftlige rutinene er godt nok tilgjengelig for de ansatte 

 Om det er behov for ytterlige opplæring eller plenumsinformasjon 

 

2.2.4 Arbeidstakere med bærertilstand/infeksjoner 

 Arbeidstakere som har en allmennfarlig smittsom sykdom eller bærertilstand/infeksjon med 

antibiotikaresistente bakterier kan nektes å delta i arbeid eller undervisning dersom dette 

medfører smittefare 

 Allmennfarlig smittsom sykdom 

o For oversikt over sykdommer definert som allmennfarlige smittsomme sykdommer, se  

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-01-01-100 

o Lungetuberkulose er det mest klassiske eksemplet 

 Screening og evt. videre henvisning foregår som beskrevet i kap. 2.2.3  

 Arbeidstaker med mistenkt lungetuberkulose sykmeldes frem til 

smittesituasjonen er avklart 

o Det er ikke indikasjon for å ta personell med mistanke om/verifisert latent tuberkulose ut 

av arbeid, da dette ikke er en smitteførende sykdom  

 Antibiotikaresistente bakterier 

o MRSA 

 Helsepersonell som får påvist MRSA skal ikke utføre pasientrettet arbeid 

 Sanering skal tilbys, og inntil dette er gjennomført, skal vedkommende 

sykemeldes eller omplasseres 

 Med mindre vedkommende har individuelle risikofaktorer for langvarig 

bærerskap kan en vurdere gjenopptaking av arbeidet rett etter gjennomført 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-01-01-100
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sanering. Kontrollprøver skal uansett gjennomføres 1, 2, 3 uker og videre 3, 6 og 

12 mnd. etter sanering 

 Dersom vedkommende har individuelle risikofaktorer for bærerskap, oppheves 

arbeidsrestriksjoner først når det er levert 3 negative kontrollprøver med en ukes 

mellomrom, dvs. 1, 2 og 3 uker etter avsluttet sanering  

 Individuelle risikofaktorer for bærerskap 

 Sår 

 Kroniske hudlidelser som gir defekt hud 

 Fremmedlegemer som bryter hud- eller slimhinnebarrieren, f.eks.  

o Urinveiskateter, stomi, dren 

o Intravenøse katetre 

o Multiresistente tarmbakterier og VRE 

 Det anbefales ikke rutinemessig forhåndsundersøkelse for multiresistente tarm- 

bakterier eller VRE for helsepersonell som skal ha pasientrettet arbeid i 

helseinstitusjoner 

 Om helsepersonell i pasientrettet arbeid allerede er kolonisert med 

multiresistente tarmbakterier eller VRE, er det viktig å overholde basale 

smittevernrutiner, med spesiell fokus på god håndhygiene 
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2.3 Forebygging og kontroll av infeksjoner/bærertilstander  

For adekvat forebygging og kontroll av de viktigste infeksjoner og bærertilstander i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner, vil vi i de følgende kapitler omtale spesifikke infeksjonstyper og et utvalg av 

mikroorganismer.  Omtalen vil inneholde informasjon om adekvat forebygging av infeksjon hos den 

enkelte beboer/pasient, hvordan vi mest mulig effektivt kan hindre spredning av potensielt patogene 

mikroorganismer mellom beboere/pasienter og personell og hvordan fornuftig prøvetaking og klinisk 

presisjon kan bidra til å redusere forbruket av antibiotika i institusjonene 

 

2.3.1 Urinveisinfeksjoner 

 Formål 

o Å forebygge utvikling av urinveisinfeksjoner 

o Å hindre spredning av mikroorganismer ved urinveisinfeksjoner 

o Å hindre unødig bruk av antibiotika pga. feil prøvetaking og dårlig presisjon i diagnostikk 

av urinveisinfeksjoner 

 Bakgrunn 

o Urinveisinfeksjoner (UVI) er i følge prevalensundersøkelser den hyppigste bakterielle 

infeksjonstypen i sykehjem og langtidsinstitusjoner 

o Kateterassosierte urinveisinfeksjoner er hyppigste årsak til helsetjenesteassosierte 

blodforgiftninger 

o Urinkateter blir tidvis anlagt på uklar indikasjon / av bekvemmelighetshensyn 

o Korrekt innleggelse, redusert bruk og tidlig seponering av urinkateter reduserer risikoen 

for UVI i sykehjem og langtidsinstitusjoner 

o Korrekt indikasjon for og gjennomføring av prøvetaking fra urinveier reduserer unødig 

antibiotikabruk for asymptomatisk bakteriuri og kolonisering av bakterier i urinveier 

o Håndtering av UVI i sykehjem er en utfordring fordi 

 Eldre, spesielt dem med kognitiv svikt, ofte får atypiske symptomer ved 

infeksjoner 

 En høy andel beboere/pasienter er kolonisert med bakterier, spesielt dem med 

permanent kateter 

 Korrekt prøvetaking kan være vanskelig å gjennomføre 

 Smittemekanismer ved UVI 

o Skyldes vanligvis endogen smitte, dvs. at bakterier fra pasientens egen normalflora, f.eks. 

i endetarmen, forflyttes og infiserer urinveiene 

o Kan også skyldes eksogen smitte, dvs. infeksjon med bakterier som overføres fra 

helsepersonell, forurenset utstyr eller en sjelden gang medpasienter  

o UVI i sykehjem og langtidsinstitusjoner er ofte knyttet til kateterbruk. Kateter blir 

vanligvis forurenset med bakterier i forbindelse med innleggelse, er som regel fra 

pasientens normalflora og kryper som regel langs kateterets utside (ekstraluminal 

smitte). Bakterier kan også introduseres i urinveiene fra kateterets innside (intraluminal 

smitte), f.eks. gjennom forurensning av koplingen mellom kateter og kateterpose  
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o Ved bruk av kateter danner bakteriene raskt en såkalt biofilm, som er en slags kappe av 

polysakkarider som gjør bakteriene mer motstandsdyktige mot antibiotika og kroppens 

eget immunsystem 

 Diagnostiske kriterier for UVI i sykehjem og langtidsinstitusjoner 

o Se http://www.fhi.no/dokumenter/1cf7434d5c.pdf  

o Katererassosiert UVI= UVI relatert til kort- eller langtidsbruk av urinkateter 

 Risikofaktorer ved bruk av permanent kateter  

o Varighet av kateterbruk 

 Opptil 20 % blir kolonisert med bakterier i forbindelse med innleggelse av kateter 

 Forekomsten av bakteriuri er ca. 3-8 % per døgn, og etter en uke har minst 25 % 

av pasientene bakteriuri 

 Etter ca. 1 mnd. er i praksis alle urinkatetre kolonisert med bakterier  

o Slurv med innleggelse og stell av kateter 

o Diverse 

 Kjønn: kvinner med kateter ser ut til å utvikle UVI hyppigere enn menn 

 Høy alder, underliggende kronisk sykdom, immunsuppresjon 

 Mekaniske forhold (steindannelse, anatomiske varianter) 

 Aktuelle indikasjoner for innleggelse av urinkateter 

o Blæretømmingsforstyrrelse der SIK / RIK ikke kan benyttes 

o Akutt urinretensjon eller obstruksjon av uretra 

o Ved behov for kortvarig overvåkning av diurese, f.eks. ved alvorlige infeksjoner  

o Ved behov for kontinuerlig gjennomskylling, f.eks. ved blødninger/koagler 

o For evt. å bedre pasientkomfort ved terminal pleie 

o For å bidra til tilheling av åpne sakrale eller perineale sår hos inkontinente 

o Langvarig immobilisering ved f.eks. ustabile ryggskader eller bekkenfrakturer 

 Uhensiktsmessig bruk av kateter 

o For å redusere pleiebehovet hos sengeliggende pasienter med inkontinens 

o Prøvetaking av urin der pasienten kan late vannet spontant og forholdene ellers ligger til 

rette for god prøvetaking 

o Langvarig bruk postoperativt uten klar indikasjon 

 Permanent kateter (KAD= Cathéter à Demeure)  

o Indikasjon for kateter skal skriftlig nedtegnes av lege 

 I skjema «sonder og katetre» i GBD 

 I journalnotat i Profil der GBD ikke er tilgjengelig 

 Vurdere fortløpende indikasjon og seponere så snart det ikke foreligger 

indikasjon lenger 

o Vurdere alternative metoder for oppsamling av urin 

 Bleier, uridom, innlegg, SIK/RIK 

o Unngå kateterbruk for håndtering av inkontinens 

o Valg av kateterstørrelse – og type  

 Kateterstørrelse 

 Bruk kateter som gir tilstrekkelig drenasje, men samtidig har minst mulig 

diameter, da stor diameter på kateter kan gi slimhinneskade på 

blærehals og uretra 

 Katetertype 

http://www.fhi.no/dokumenter/1cf7434d5c.pdf
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 Silikonkateter egner seg best for langtidsbruk (>14 dager) pga. større 

vevsvennlighet enn f.eks. teflon, lateks og hydrogel-katetre 

 Unngå reine latekskatetre pga. fare for allergi 

 Antibiotikabelagte katetre har ingen plass i rutinebehandlingen 

o Aseptisk innleggelse av kateter 

 Sterilt utstyr, aseptisk teknikk, kompetent personell 

 Utstyr 

o Sterilt skiftesett, sterile kompresser, sterile hansker 

o Steril væske til vask av urinrørsåpning 

o Kateter i ordinert størrelse 

o Lokal anestesi, f.eks. Xylocain® gel 2 % 

o Drenasjepose for lukket system  

o Oppheng til posen og tape til å feste posen på kateteret 

o Pussbekken, cellestoff, kladd 

o 20 ml sprøyte og sterilt vann dersom ikke prefylt kateter 

 Prosedyre 

o Utfør håndhygiene 

o Trekk tilbake forhud på menn før vask av urinrørsåpning, husk å 

trekke tilbake etter gjennomført kateterisering 

o Urinrørsåpningen og nærliggende områder rengjøres med 

sterile, fuktede kompresser. Vandig klorheksidin (0,5 – 1 mg/ml), 

fysiologisk saltvann og sterilt vann er likeverdige alternativer 

o Etter korrekt vask fylles urinrøret med lokalbedøvelse som får 

virke i 1-2 minutter 

o Kateteret føres forsiktig inn helt til det kommer urin 

o Dersom kateteret ikke glir lett inn skal det ikke brukes makt – 

kontakt helsepersonell med større ekspertise  

o Når kateteret er på plass tas ballongklemmen av og sterilt vann 

presses inn med 20 ml sprøyte 

o Trekk kateteret forsiktig ut til ballongen møter motstand – den 

ligger da mot indre blærehals 

o Kateteret koples til drenasjeposen og forseglingstapen festes 

over koplingen  

o Heng urinoppsamlingsposen under blærenivå slik at urinen kan 

renne fritt 

o Unngå strekk på kateteret  

o Utført alltid håndhygiene etter endt prosedyre  

 Bruk glidemiddel ved behov, trenger ikke være belagt med antiseptika 

  Rengjør urinrørsåpning enten med sterilt saltvann/fysiologisk vann eller 

klorheksidin 

o Stell av inneliggende kateter 

 Oppretthold et sterilt, lukket system 

 Ved skifte av oppsamlingssystem, må dette gjøres med aseptisk teknikk 

 Ikke glem basale smittevernrutiner, inkludert håndhygiene, før og etter 

kontakt med kateter/oppsamlingssystem 
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 Hansker benyttes ved tømming av poser eller i andre situasjoner der 

kontakt med urin kan forventes 

 Unngå knekk på kateterslangen og fest posen under blærenivå for i 

hindre tilbakestrøm av urin, men ikke så lavt at tappekran kommer i 

kontakt med gulvet 

 Tøm urinposen regelmessig, unngå helt full pose da dette kan hindre fri 

drenasje. Utfør håndhygiene før og etter tømming, bruk hansker ved 

tømming i varmedesinfisert beholder, unngår at tappekran kommer i 

kontakt med oppsamlingsbeholder 

 Blæreskylling med fysiologisk saltvann reduserer sannsynligvis verken 

forekomsten av UVI eller tilstopping, men kan virke irriterende på 

slimhinner i urinveier. Som en hovedregel bør kateter skiftet dersom det 

er gått tett.  

 Prøvetaking fra kateter må alltid gjennomføres med aseptisk teknikk 

 Alternative metoder for urinoppsamling 

o Bleier 

 Urin er et godt vekstmedium og en fuktig bleie kan sammen med kroppsvarme 

legge forholdene til rette for UVI 

 Urin som blir liggende lenge i en våt bleie kan også gi opphav til irritasjon av hud 

og slimhinner 

 Bleier utgjør en mindre infeksjonsrisiko enn kateterbruk, og der det er praktisk 

mulig bør det kombineres med toalettrening 

 Korrekt håndtering 

 Håndhygiene utføres før og etter bleieskift 

 Bleie skiftes regelmessig  

 Brukte bleier kan kastes i pose/sekk for vanlig avfall med mindre de er 

forurenset med avføring 

o Uridom  

 Er et godt alternativ til kateterisering for menn som ikke har obstruksjon i 

urinveiene og som ikke har mye resturin 

 I mellomrommet mellom penishodet og uridomet er et konstant reservoar av 

urin, som er et godt vekstmedium for bakterier 

 Bruk av uridom utgjør en mindre infeksjonsrisiko enn KAD/SIK, men 

infeksjonsrisikoen øker med tiden uridomet sitter på 

  Ved bruk av uridom kan det lett oppstå hudirritasjon. Det er derfor viktig med 

god intimhygiene, og hyppig kontroll av tegn på hud- og slimhinneskade som 

følge av uridomet 

 Uridom tømmes i dekontaminator, utstyret kastes som vanlig avfall. 

o Ren/steril intermitterende kateterisering (RIK/SIK) 

 Håndhygiene utføres alltid før og etter kateterisering  

 Kateter føres gjennom urinrøret til urinblæren og fjernes når urinblæren er tømt 

 RIK foregår ved ren teknikk, mens SIK er en aseptisk prosedyre 

 Ved sykehjem og langtidsinstitusjoner bør SIK foretrekkes ved behov for 

intermitterende kateterisering 

 Om pasienten selv utfører prosedyren, er RIK adekvat  
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 Ved SIK/RIK bør en tilstrebe at blærevolumet ikke overstiger 400 ml, som tilsier 

SIK 4-6 ganger per døgn  

 NB! Hos beboere/pasienter med nevrogen blæreforstyrrelse kan kateteret av og 

til stoppe i nivå med lukkemuskulaturen. Øv i såfall et lett, konstant trykk på 

kateteret 

 Om ikke kateteret glir lett inn bør en kontakte helsepersonell med større 

ekspertise 

 Om SIK brukes i forbindelse med prøvetaking, skal den første urinen kastes, og 

prøve tas fra urin som kommer deretter  

 

SIK RIK 

Sterilt skiftesett, sterile hansker Ikke-sterile hansker. Utfører 
beboer kateterisering selv, er ikke 
hansker påkrevd 

Sterilt, hydrofilt lavfriksjonskateter 
Anbefalt størrelse: Ch 10-16 

Sterilt, hydrofilt lavfriksjonskateter 
Anbefalt størrelse: Ch 10-16 

Sterilt vann til vask av 
urinrørsåpning 

Daglig intimstell, ikke nødvendig å 
vaske urinrørsåpning før hver 
kateterisering 

Sterilt vann til fukting av kateter Springvann til fukting av kateter 
eller ferdig fuktet kateter 

Ren urinflaske eller bekken Ren urinflaske eller bekken 

 

o Bruk av suprapubisk kateter 

 Brukes som alternativ til transuretral kateterisering når dette ikke lar seg 

gjennomføre pga. obstruksjon eller tidligere traume mot uretra 

 Legges inn i blæren gjennom bukveggen ved kirurgisk teknikk 

 Kan medføre en lavere infeksjonsrisiko enn både KAD og SIK 

 Prosedyre for stell 

 Kontroller innstikkstedet daglig initialt  

 Benytt aseptisk teknikk, egnet steril væske, f.eks. vandig klorheksidin 

0.5–1 mg/ml eller fysiologisk saltvann og steril bandasje til 

innstikksstedet er helet 

 Når innstikkstedet er tørt og helet vaskes det daglig med såpe og vann 

(fra innstikksted og utover). Det er da ikke behov for bandasje 

 Når pasienten skal dusje bør innstikkstedet dekkes med en fuktbestandig 

kompress frem til det er helet 

 Kontroller innstikkstedet for blødning, tegn på infeksjon, om urinen er 

blodtilblandet, samt om det lekker urin fra uretra 

 Ved langvarig bruk kan det oppstå granulasjonsvev ved innstikksstedet. 

Dette kan i de fleste tilfelle behandles med sølvnitrat (Lapisstift) 

 Utfør håndhygiene før og etter håndtering av kateter eller innstikkssted 
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 For øvrig gjelder samme rutiner for stell av suprapubisk kateter som for 

KAD (for detaljer se over) 

o Bruk av nefrostomi -kateter 

 Urindrenasje direkte fra nyrebekken gjennom kateter som penetrer huden som 

overligger nyrelosjene 

 Brukes der drenasje av urin ikke kan utføres gjennom transuretralt- eller 

suprapubisk katerer 

 De fleste nefrostomikatetre er midlertidige, f.eks. i forbindelse med 

obstruerende ureterstein eller pussdannelse i nyrebekken, men noen pasienter 

har permanent urostomi, f.eks. ved innvekst av tumor i ureteres eller proksimale 

deler av urinblæren  

 Gir risiko for infeksjon, og pga. plassering av kateter i nyrebekken vil evt. 

infeksjon manifestere seg som nyrebekkenbetennelse eller urosepsis  

 Prosedyre for stell 

 All håndtering av kateteret skal foregå med aseptisk teknikk 

 Stell av bandasje og innstikksted 

o Bandasjen har til formål å forhindre luksasjon av kateter, og 

beskytte mot infeksjon  

o Skal bestå av godt fikserte sterile kompresser eller ferdige 

bandasjer fra produsent av nefrostomien 

o Vask omkring innstikkstedet med Klorheksidin 0,5 mg/ml eller 

NaCl 9 mg/ml 

o Legg på steril kompress, 10 x 10 cm, brettet i 4, ved 

innstikkstedet rett under kateteret, og i tillegg en kompress over 

selve kateteret 

o Op-site fiksering over kompress og der kateteret kommer ut fra 

bandasjen 

o Kompressbandasjen skiftes 1-2 ganger per uke 

 Mellomstykke 

o Med eller uten kran, for evt. skyll 

o Eventuell kran bør pakkes inn i steril kompress  

 Håndtering av urinposen 

o Urin tømmes i WC via tappekran på posen 

o Posen tømmes når den er ¾ full, for å unngå drag i kateteret 

o Posen skiftes 1 gang per uke 

o Husk korrekt utført håndhygiene før og etter tømming eller 

skifte av pose 

o Korrekt urinprøvetaking  

 Vond lukt eller grumsete urin er ikke indikasjon for prøvetaking 

 Bruk hansker og utfør alltid håndhygiene før og etter prøvetaking  

 Oppgi alltid på rekvisisjonen hvordan prøven er tatt og om pasienten har kateter 

 Prøveglasset påføres utfylt etikett med pasientens navn, fødselsdato og adresse, 

samt dato og klokkeslett forprøvetaking, samt evt. pågående antibiotika før 

prøvetaking  
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 Kan enten tas som midstrømsprøve eller via kateter (engangskateter, permanent 

uretralkateter, suprapubisk kateter, nefrostomikateter) 

 Dersom det tas midstrømsprøve  

 Vask med sterilt saltvann omkring urinrørsåpning  

 Første porsjon urin lates i toalett, deretter tas urinprøve midt under 

vannlatingen  

 Det kan være utfordrende å få tatt en korrekt midstrømsprøve på 

enkelte beboere/pasienter, spesielt ved kognitiv svikt eller alvorlig 

somatisk sykdom  

 Oppgi alltid på rekvisisjonen hvordan prøven er tatt og om pasienten har kateter 

 Dersom urinprøven tas i forbindelse med innlegging av kateter eller SIK 

 Kast den første delen av urinen 

 Send den midterste delen til dyrkning  

 Dersom pasienten allerede har inneliggende uretral- eller suprapubisk kateter 

 Steng av kateteret i 2-3 timer 

 Åpne klemmen slik at litt urin renner ned i slangen og steng av kateteret 

igjen 

 Desinfiser evt. prøvetakingsmembranen eller kateterslangen et stykke 

oppe med 70 % sprit  

 Trekk ut ca. 10 ml urin ved hjelp av steril sprøyte og kanyle og fyll på rent 

urinprøveglass 

 NB! Urinkatetre som har ligget inne i mer enn 14 dager skal fortrinnsvis 

skiftes i forbindelse med prøvetaking 

o Urinprøven tas da fra det nye kateteret, ved at den første delen 

av urin kastes og neste del sendes til dyrkning 

o Av denne grunn trenger ikke kateteret være avstengt i 2-3 timer 

før prøvetaking  

o Hos skrøpelige pasienter med UVI som er vanskelige å 

kateterisere må en være oppmerksom på at kateterskifte kan gi 

en viss økning i risikoen for oppadstigende infeksjon og 

blodforgiftning – diskuter med sykehjemslege ved tvil!  

 Dersom kateteret har ligget inne mer enn 14 dager og det ikke skiftes i 

forbindelse med prøvetaking bør det skiftes ca. 3 døgn etter oppstart 

med antibiotika om det er praktisk mulig 

 Dersom prøven tas fra nefrostomikateter 

 Nefrostomi med ballong 

o Kateteret stenges/klemmes av i ca. 30 minutter. NB! Åpne 

tidligere hvis pasienten får smerter 

o Åpne og la litt urin renne ned i slangen og steng av kateteret 

igjen 

o Desinfiser prøvetakningsmembranen eller selve kateterveggen 

med 70 % sprit 

o Trekk ut ca. 10 ml urin ved hjelp av steril sprøyte og kanyle og fyll 

på rent urinprøveglass 



50 Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen kommune, versjon 1 

 

 Nefrostomi med treveiskran 

o Kateteret stenges i ca. 30 minutter. NB! Åpne tidligere hvis 

pasienten får smerter 

o Skru opp kranen, la litt urin renne ned i et pussbekken / bolle 

o Fyll ca. 10 ml i et rent urinprøveglass, sett på ny propp 

o Korrekt forsendelse av urinprøve  

 Husk gode kliniske opplysninger på rekvisisjonen! 

 Urin sendes på glass tilsatt borsyre  

 Dersom prøven ikke sendes umiddelbart, skal den oppbevares i kjøleskap frem til 

forsendelse 

 Bør sendes så snart som mulig, og helst analyseres innen 48 timer etter 

prøvetaking 

 Laboratoriet undersøker også urin med lengre transporttid, men da er det viktig 

å være klar over at bakteriemengden i urinen kan overestimeres og at 

forekomsten av blandingsvekst øker  

 Laboratoriet som undersøker urinprøver for sykehjem og langtidsinstitusjoner i 

Bergen kommune tilbyr ikke analyse av dyppekultur, da denne metoden ikke er 

sensitiv nok ved lavt bakterieantall (mellom 10 000 og 1 000 bakteriekolonier / 

ml) 

 Ved mistanke om behandlingstrengende UVI skal det forordnes så smalspektret behandling som 

mulig utfra det kliniske bildet, se 

o http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/urinveisinfeksjoner 

 

2.3.2 Nedre luftveisinfeksjoner 

 Formål  

o Beskytte beboere/pasienter som er utsatt for å få nedre luftveisinfeksjoner (NLVI) 

o Beskytte personalet og andre beboere/pasienter mot smittsomme mikroorganismer 

 Bakgrunn 

o NLVI er etter UVI den hyppigste bakterielle infeksjonstype i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner 

o Beboere/pasienter i sykehjem og langtidsinstitusjoner kan ha mange risikofaktorer for 

NLVI 

 Akkumulering av slim i luftveier 

 Aspirasjon av mageinnhold til luftveier 

 Høy alder og komorbiditet 

 Behov for instrumentering i luftveier (f.eks. sug, trakeostomi etc. ) 

o Luftveiene nedenfor stemmebåndene regner som sterile hos lungefriske, mens 

munnhule og svelg er kolonisert med bakterier 

 Diagnostiske kriterier for NLVI i sykehjem og langtidsinstitusjoner 

o Se http://www.fhi.no/dokumenter/1cf7434d5c.pdf,  

o Pasienter/beboere har i varierende grad tilstedeværelse av feber, tungpust, stingsmerter 

i bryst, purulent/blodig oppspytt 

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/urinveisinfeksjoner
http://www.fhi.no/dokumenter/1cf7434d5c.pdf
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o Mange pasienter/beboere, spesielt de med kjent kognitiv svikt, kan ha delir eller annen 

form for akutt forverring av kognitiv funksjon  

 Generelt om forebyggende tiltak 

o Utfør alltid god håndhygiene mellom hver beboer, før rene og etter urene oppgaver 

o Oppfordre pasienter/beboere til god hostehygiene 

o Gi beboere/pasienter godt munnstell, spesielt når de er sengeliggende og svekkede 

o Følg rutiner for renhold og desinfeksjon av utstyr som brukes i luftveiene 

o Bruk alltid hansker ved fare for kontakt med luftveissekret 

o Bruk kirurgisk munnbind ved mye sekresjon fra luftveier, spesielt i forbindelse med 

suging  

o Vurder kortvarig isolasjon av pasient/beboer i spesielle tilfeller, se kap. 2.3.8 

o Forebygge aspirasjon  

o Sørg for sekretmobilisering ved mye hoste  

o Gi pasient/beboer tilbud om vaksine,  se kap. 2.3.9 

 Årlig influensavaksine  

 Pneumokokkvaksine, som hovedregel hvert 10. år  

o Gi personell med pasientkontakt tilbud om årlig influensavaksine  

 Munnstell 

o For detaljert informasjon, se  

 http://www.utviklingssenter.no/kort-for-munn-og-tannstell.4914510-

179650.html 

o Stell av tannproteser 

 Utføres med protesebørste og Zalo, eller annen flytende såpe 

 Protesen oppbevares i protesekopp med vann om natten  

o Vanlig munnstell utføres 2-3 ganger daglig, etter hyppigere ved behov 

 Vanlig tannpuss 2 ganger daglig med myk tannbørste og små mengder tannkrem 

 Fluor bør brukes av eldre med egne tenner etter tannpuss 

o Midler ved munntørrhet 

 Fukt munnen ofte med vann eller Farris 

 Bruk sukkerfrie pastiller/tyggegummi 

 Glyserol 85 % - 1 del glyserol og 1 del vann, evt. jordnøttolje, kan smøres på 

slimhinnene 

o Skylle/rensemidler 

 Hydrogenperoksid 3 %, kan virke slimløsende; 2 ss. i et glass vann for rensing 

 Klorheksidin (Corsodyl®), bør forordnes av tannpleier/lege, kan brukes ved 

infeksjoner i munnhulen 

 Fysiologisk saltvann 

 Forebygge aspirasjon av mageinnhold til luftveier  

o Alle pasienter/beboere, spesielt dem med svelgevansker, må sitte godt oppreist under 

måltider  

o Hevet hodeende under måltid hos skrøpelige pasienter 

o Små porsjoner, evt. moset mat eller flytende føde 

o Ved flytende føde er fortykningsmiddel å anbefale 

o Eventuell sondemat bør også gis i mindre doser  

 Tiltak mot sekretstagnasjon og atelektase (=sammenfall av lungevev)  

http://www.utviklingssenter.no/kort-for-munn-og-tannstell.4914510-179650.html
http://www.utviklingssenter.no/kort-for-munn-og-tannstell.4914510-179650.html
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o Langvarig sengeleie øker risiko for redusert slimmobilisering og atelektase, som 

disponerer for NLVI 

o Pasienter/beboere som puster dårlig og har svekket hosterefleks har også problem med 

sekretstagnasjon 

o Pasienter/beboere som har KOLS, har kostafraktur/fissur, eller er nyopererte i 

mage/brystregionen er spesielt utsatte 

 Mobiliser pasienten så tidlig og godt som mulig 

 Sørg for god smertelindring 

o Instruer pasient/beboer i god puste- og hosteteknikk og evt. bruk av PEEP-ventil, gjerne 

etter råd fra fysioterapeut 

o Vurder henvisning til lungefysioterapi om dette er praktisk gjennomførbart i 

institusjonen  

o Inhalasjoner med saltvann (0,9 % NaCl på forstøver) og slimløsende medikamenter kan 

også vurderes, etter konferanse med sykehjemslege 

 Desinfeksjon, rengjøring og håndtering av utstyr som brukes i luftveiene 

o Utstyr til sug av luftveier 

 Utfør adekvat håndhygiene før og etter prosedyren og bruk hansker 

 Sugekateter kastet mellom hver sugeprosedyre 

 Forbindelsesslangen fra sugekolbe til sugekateter skiftes daglig og skal være 

pasientbundet 

 Engangssugekolbe kastes i vanlig avfall 

 Flergangssugekolbe desinfiseres og rengjøres daglig  

o Forstøverapparat 

 Engangsutstyr kastes etter bruk 

 Flergangsutstyr 

 Koble forstøverbeger fra munnstykket etter hver behandling, 

desinfiseres delene, vaske dem varmt såpevann, deretter skylles delene i 

rent vann, lufttørkes og legges i lukket boks 

 Ved kontinuerlig/jevnlig bruk skal forstøverbeger/munnstykke 

desinfiseres i dekontaminator eller kokes 6-10 minutter hver uke. Ved 

koking skal delene tas fra hverandre og vannet tilsettes litt 

oppvaskmiddel 

 NB! Forstøverapparat skal alltid desinfiseres ved 85 °C i dekontaminator 

eller kokes før det skal brukes av annen pasient/beboer eller plasseres 

på lager for desinfisert/sterilisert utstyr  

 Ved bruk av forstøverapparat 

 Steril væske til forstøving 

 Aseptisk teknikk når medikament fylles i kammer 

 Endosepakning av medikament anbefales 

 Ved bruk av flerdosepakning kan det vurderes å oppbevare restene etter 

produsentens anbefaling, men helst bør det kastes 

o Oksygenbehandling – og utstyr, pasient/beboerbundet 

 Oksygenslangen mellom manometer og kateter kastes etter at 

oksygenbehandlingen er avsluttet og alltid før evt. bruk av ny pasient/beboer 
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 Oksygenkateteret (nese/brille-kateter) og surstoffmaske skiftes ved synlig 

forurensning, ellers 1 gang per uke 

 Fukting på oksygensystem? 

 Kaldfukting har minimal effekt og er ikke anbefalt som rutine ved 

oksygenbehandling 

 Kan representere en infeksjonsrisiko 

  Ved oksygentilførsel < 4 L/min eller ved oksygentilførsel med høy 

luftstrømshastighet over kort tid er det ikke behov for fukting   

o Andre innstillinger for 02-behandling vil svært sjelden være 

indiserte i sykehjem  

 Individuelle hensyn må tas ved subjektivt ubehag og tørre, blødende 

neseslimhinner og problemer med slimmobilisering  

o Inhalasjon med hypertont saltvann kan forsøkes ved seigt 

ekspektorat og 0,9 % NaCl nesespray kan prøves ved tørre 

neseslimhinner 

 Stell av trakeostomi  

 Stell av trakeostomiåpning og kanyle utføres en gang daglig eller oftere 

ved behov 

 Suging av trakeostomert pasient/beboer utføres med sterilt sugekateter 

 Samme kateter kan brukes til å suge i nese/svelgrommet eller 

munnhulen i etterkant 

 Utstyr til stell 

o Reserve innerkanyle, skiftesett, steril bolle, splittkompress 

o Rene, ikke-sterile hansker, evt. smittefrakk, munnbind og visir  

o Trakeostomibånd med borrelås eller bendelbånd  

o NaCl 9 mg/ml, hydrogenperoksid 3 %, sterilt vann 

 Prosedyre for stell 

o Ta på rene, ikke-sterile hansker og evt. smittefrakk, munnbind og 

visir 

o Ta ut innerkanylen  

o Legg den i hydrogenperoksid i 15 min., skyll den i NaCl 9 mg /ml 

o Sett på plass reservekanylen 

o Vask rundt trakeostomien med NaCl 9 mg/ml og tørk med steril 

kompress 

o Observer huden omkring stomaåpning, kontakt sykehjemslege 

ved tegn til infeksjon 

o Legg på ny splittkompress 

o Sett på plass innerkanylen  

o Trakeostomibånd skiftes ved behov, minimum en gang per døgn 

o Reservekanylen rengjøres som innerkanylen og oppbevares i 

steril kompress i en lukket boks  

o Ved kliniske mistanke om bakteriell NLVI 

 Dyrkningsprøve av ekspektorat er sjelden indisert pga. vansker med å få 

representativt materiale fra pasienter/beboere i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner 
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 Nasofarynksprøve kan unntaksvis være aktuelt, se kap. 2.3.7 

 Tilstreb smalspektret antibiotikabehandling, se 

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/pneumoni 

 

2.3.3 Hud- og sårinfeksjoner  

 Formål 

o Å forebygge sårutvikling og behandle sår adekvat for å hindre utvikling av sårinfeksjoner 

o Å hindre spredning av smittestoffer fra infiserte sår  

o Å drive rasjonell diagnostikk og behandling av hud- og sårinfeksjoner  

 Bakgrunn 

o Hud- og sårinfeksjoner er etter UVI og NLVI de hyppigst forekommende bakterielle 

infeksjoner i sykehjem og langtidsinstitusjoner 

o Forebygging av sår og brudd i hudbarrieren er viktig for å begrense forekomsten 

o Adekvat sårstell er viktig for å redusere forbruket av antibiotika mot hud- og 

sårinfeksjoner  

o Sår vil alltid bli forurenset og kolonisert med bakterier, slik at dyrkningsprøver kun skal 

tas på god klinisk indikasjon 

 Tiltak 

o Forebygging av sår  

 Trykkavlastning 

 Spesielt utsatte steder som sete, hæler, sacrum og andre områder med 

beinframspring bør trykkavlastes ved 

o Hyppig snuing og leieendring 

o Bruk av madrasser med dokumentert trykkavlastende effekt 

 Behandling av ødemtilstander i legg og ankler 

 Legger og ankler heves under hvile ved å justere sengen eller bruk av 

fothviler/ skammel eller oppbygging med puter  

 Bruk av kompresjonsstrømper når beboer/pasient går eller sitter oppe 

o NB! Utvis forsiktighet med kompresjon om beboer/pasient har 

redusert perifer arteriell sirkulasjon – rådfør med sykehjemslege 

o Ødemtilstander som skyldes hjertesvikt eller nyresvikt kan 

behandles med diuretika  

o Husk at ødemer også kan skyldes tap av protein fra blodbanen, 

f.eks. i forbindelse med ernæringssvikt  

 Ernæring 

 God ernæringsstatus er viktig for å unngå sår og oppnå god sårtilheling 

 Ødemer, som kan disponere for hud- og sårinfeksjoner, kan også være 

en konsekvens av ernæringssvikt  

 Beriking av kost, tilskudd av ernæringsdrikker og evt. sondemat kan være 

aktuelt  

 Husk også at ubehandlet anemi og sinkmangel i forbindelse med 

ernæringssvikt reduserer sårtilhelingen  

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/pneumoni
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 Eventuell utredning av perifer arteriell karsykdom  

 Alvorlig reduksjon i perifer arteriell sirkulasjon øker risikoen for 

iskemiske sår 

 Mål ankel/arm-indeks med Doppler ved mistanke 

 Vurder henvisning til karkirurg dersom hensiktsmessig utfra 

totalsituasjonen  

 Adekvat behandling av diabetes mellitus  

 Dårlig regulert diabetes disponerer for både nevropatiske og iskemiske 

sår  

o Behandling av sår  

 Sårbehandling må individualiseres, og avhenger av årsak, type sår, dybde, 

sårbunnens og sårkantenes beskaffenhet, samt eventuelle infeksjonstegn 

 Det vises til egen prosedyre for sårbehandling  

 https://allmenningen.bergen.kommune.no/styrende-

dokumenter/BKDOK-2014-00174 

o Dokumentasjon 

 Alle pasienter skal ha en journalbundet sårprosedyre, der både sårets gradering 

og karakteristika, samt gjeldende prosedyre for sårstell, skal innlemmes  

 Dette finnes som eget skjema kalt «sårprosedyre» i journalsystemet GBD 

 Spesielle tiltak for forebygging av postoperative sårinfeksjoner  

o Utfør god håndhygiene før og etter stell av såret og bruk ikke-sterile hansker  

o Daglig sjekk av bandasje og evt. operasjonssår 

 Ikke åpne eller skifte bandasje dersom den er tett, ren og uten lekkasje av blod 

vevsvæske, og beboer/pasient ikke har lokale eller systemiske tegn til infeksjon 

 Operasjonssår skal være dekket med steril bandasje i minimum 48 timer 

postoperativt, og helst frem til sår er grodd og sting fjernet  

 Sengereing bør ikke utføres rett før eller samtidig med sårstell, da dette kan 

bidra til eventuell spredning av sykdomsfremkallende bakterier  

 Kliniske tegn som gir mistanke om hud- eller sårinfeksjon 

o Lokal smerte, hevelse, varme, rødhet og redusert funksjon 

o Pussekresjon fra eventuelle sår, eventuelt illeluktende dersom innslag av anaerobe 

bakterier  

o Allmennsymptomer og feber, evt. forverret kognitiv funksjon, spesielt hos 

beboere/pasienter med demens 

 Tiltak når hud- eller sårinfeksjon mistenkes  

o Ta alltid kontakt med sykehjemslege for klinisk vurdering  

 Indikasjon for incisjon av eventuell overflatisk abscess? 

 Indikasjon for revisjon av sårkanter og sårbunn? 

 Fortrinnsvis med tilstedeværelse av gul/svart nekrose 

 Indikasjon for mer omfattende kirurgisk revisjon? 

 Skal overlates til kirurg, spesielt dersom postoperativ infeksjon med 

innsetting av fremmedmateriale (protese, osteosyntesemateriale) 

 Indikasjon for systemisk antibiotikabehandling? 

 Vurder alltid om det er nok med evt. drenasje av overflatisk abscess 

https://allmenningen.bergen.kommune.no/styrende-dokumenter/BKDOK-2014-00174
https://allmenningen.bergen.kommune.no/styrende-dokumenter/BKDOK-2014-00174
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 Som en hovedregel bør antibiotika i første omgang reserveres til dem 

med lokale tegn som øker i omfang og systemisk påvirkning, f.eks. feber 

o Dersom det er indikasjon for antibiotikabehandling, skal det tas dyrkningsprøve fra 

eventuelle sår eller inngangsport i forkant av behandlingen  

o Lokal antibiotika (salve/krem/pudder/bandasjer) har som hovedregel ingen plass i 

behandlingen av sårinfeksjoner, da det kan føre til resistensutvikling og lokale allergiske 

reaksjoner   

o Tilstreb smalspektret antibiotikabehandling, se 

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-hud-sar-og-blotvev 

o Ved såkalt kritisk kolonisering foreligger det subtile infeksjonstegn i form av skjørt 

granulasjonsvev, økt sekresjon, illeluktende eksudat etc. Kritisk kolonisering hemmer 

sårtilheling, og det kan være aktuelt med sølvbandasjer  

o Stell av infiserte sår  

 Utfør alltid håndhygiene før og etter kontakt med bandasjer og sårområdet 

 Bruk smittefrakk med lange ermer og ikke-sterile hansker 

 Håndter brukt utstyr, tekstiler og avfall som smittefarlig  

 Ved sårinfeksjon og rikelig med sekresjon av infeksiøst materiale som ikke lar seg 

kontrollere med bandasjering, kan kortvarig kontaktsmitteisolasjon vurderes, se 

kap. 2.3.8 

 

2.3.4 Intravaskulære infeksjoner 

 Formål 

o Forebygge infeksjoner relatert til bruk av intravaskulære katetre 

o Kunne gjenkjenne tegn til intravaskulære infeksjoner i tidlig fase for å forebygge alvorlige 

komplikasjoner 

 Bakgrunn 

o Innføring av fremmedlege i blodbanen gir risiko for lokale og systemiske infeksjoner 

o Mekanismer for overføring av mikroorganismer 

 Forurensning av kateterkanyle fra pasientens egen hudflora 

 Forurensning av kateterets innside via urene fingre i kontakt med koplinger og 

kraner  

o Sykehjem behandler flere pasienter med intravenøs væske og medikamenter ved hjelp 

av perifere venekanyler og mottar oftere pasienter med sentrale intravaskulære katetre 

enn tidligere  

 Rutiner ved etablering av perifere venekanyler  

o Kompetanse  

 Skal gjøres av trent personell med dokumentert kompetanse 

 Ved problemer med å etablere intravenøs tilgang og sterk indikasjon for 

intravenøs behandling, kan ambulansepersonell konsulteres for hjelp til å 

anlegge perifer venekanyle 

o Valg av innstikksted 

 Overekstremiteter foretrekkes framfor underekstremiteter dersom det er mulig 

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-hud-sar-og-blotvev
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o Prosedyre for etablering og bruk av perifer venekanyle  

 Utfør håndhygiene før og etter prosedyren 

 Bruk rene, ikke-sterile hansker og ren teknikk 

 Desinfiser huden med Klorheksidin 5 mg /ml og sterile kompresser 

 Fest kanylen slik at innstikkstedet blir dekket med steril, gjennomsiktig bandasje 

 Ikke stikk mer enn én gang med samme kanyle  

 Infusjonssett, koplinger, kraner, slangesystem og filter 

 Desinfiser membraner på hetteglass og infusjonssystem med 

Klorheksidinsprit 5 mg/ml eller 70 % sprit 

 Åpne så sjelden som mulig, utfør håndhygiene før og etter prosedyren 

 Desinfiser koplinger og kraner utvendig med Klorheksidinsprit 5 mg/ml 

og sterile kompresser før manipulasjon  

 Bruk alltid ny steril propp ved tilkopling 

 Overhold fastsatt brukstid for infusjonssett 

o Inntil 3 døgn ved bruk av klare væsker 

o Inntil 24 timer ved bruk av TPN og fettemulsjoner 

o Ved avbrudd/frakopling mer enn 1 time er det risiko for 

bakterievekst i stillestående væske, og sette må skiftes ut  

o Det er ikke dokumentert at infeksjonsrisikoen reduseres ved 

bruk av partikkelfiltre  

 Stell og skylling av perifer venekanyle 

 Utfør håndhygiene før og etter prosedyren 

 Observer/palper innstikkstedet og bandasjen minst 1 gang daglig 

o Tegn til betennelse/infeksjon? 

 Rubor, varme, lokale smerter, sekresjon  

 Palpabel venestreng 

 Evt. systemiske symptomer som feber og frostanfall 

 Bruk rene, ikke-sterile hansker ved tilkopling og frakopling, samt ved fare 

for søl  

 Skift bandasjen dersom den sitter løst, fuktig, synlig forurenset, tilsølt 

med blod eller pasient/beboer har lokale smerter  

 Skylleprosedyre/Heparinlås 

o Skyll kanylen med 10-20 ml NaCl 9 mg/ml etter avsluttet 

injeksjon/infusjon 

o Kanyle kan holdes åpen med NaCl 9 mg/ml 1 gang per døgn 

o Alternativt kan det brukes heparinlås 100 IE/ml 0,5 – 2 ml hvis 

ikke kanylen skal brukes i løpet av 6 timer  

o Indikasjoner for seponering av perifer venekanyle 

 Ikke i bruk 

 Tegn til lokale eller systemiske infeksjonstegn  

 Kanylen fungerer ikke som den skal  

 NB! Det er fremdeles anbefalt at perifer venekanyle seponeres 72-96 timer etter 

etablering, selv om ikke vist økt forekomst av komplikasjoner ved bruk av 

venekanyler utover 72-96 timer dersom kanyleskifte ikke er klinisk indisert 

o Seponering av perifer venekanyle 
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 Utfør håndhygiene før og etter prosedyren 

 Legg på steril kompress etter at kanylen er fjernet  

 Rutiner ved bruk og stell av sentrale intravaskulære katetre   

o Dersom andre intravaskulære katetre enn perifere venekanyler skal brukes i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner, skal det alltid foreligge skriftlig brukerveiledning fra den 

institusjonen som etablerte kateteret 

 

2.3.5 Mage-tarminfeksjoner 

 Formål 

o Å hindre spredning av mikroorganismer som gir mage/tarm-infeksjon blant 

pasienter/beboere og personalet 

o Å fremme spesiell årvåkenhet overfor smittsom gastroenteritt, slik at større utbrudd i 

sykehjem og langtidsinstitusjoner unngås  

o Å redusere forekomst av Clostridium difficile-enteritt ved fokus på rasjonell og 

smalspektret antibiotikabehandling  

 Bakgrunn 

o Akutte utbrudd av gastroenteritt, herunder spesielt norovirusinfeksjon, kan være svært 

krevende å håndtere i sykehjem og langtidsinstitusjoner 

o Sykehjemspopulasjonen er sårbar for akutte infeksjoner, og tåler akutt gastroenteritt 

atskillig dårligere enn yngre uten komorbiditet 

o Innleggelse av stadig sykere pasienter og økende bruk av intravenøs antibiotika i 

sykehjem kan øke forekomsten av antibiotikarelatert diarésykdom, inkludert Clostridium 

difficile-enteritt 

o Gjennomføring av modifiserte smitteverntiltak eller kortvarig isolering kan være spesielt 

utfordrende i sykehjemsavdelinger med høy andel av pasienter/beboere med demens 

 Generelle forebyggende tiltak 

o Smittestoff overføres vanligvis ved direkte – eller indirekte kontaktsmitte, eller ved 

dråpesmitte i forbindelse med oppkast; vær derfor nøye med å overholde basale 

smittevernsrutiner! 

o Smittestoff ved gastroenteritt er også smitteførende i inkubasjonsperioden, og det er 

viktig at beboere/pasienter får hjelp til å utføre adekvat håndhygiene etter toalettbesøk 

og før måltider 

o Ved mistanke om infeksiøs gastroenteritt er det som hovedregel indikasjon for kortvarig 

isolering av pasienter etter kontaktsmitte- eller dråpesmitteregime og sykmelding av 

personale med symptomer, se for øvrig kap. 2.3.8 

o Ved infeksiøs gastroenteritt hos helsepersonell med pasientkontakt eller arbeidstakere 

som er involvert i tilberedning/servering av mat 

 Skal vedkommende sykmeldes til og med 48 timer etter symptomfrihet 

 Skal det i tillegg foreligge negative avføringsprøver ved  

 Campylobacter- eller Yersinia-infeksjon (2 negative prøver) 

 Salmonellainfeksjon (3 negative prøver) 
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 Infeksjon med forskjellige typer Shigella og tarmpatogene E.coli og (3-5 

negative prøver)  

 Første prøve tas 2-3 dager etter symptomfrihet, og intervallet mellom 

prøvene skal være minimum 24 timer  

o Ved mistanke om infeksiøs gastroenteritt i sykehjem og langtidsinstitusjoner, herunder 

spesielt utbrudd av norovirusinfeksjon, er det viktig å kvele en potensiell epidemi i tidlig 

fase 

 Kontakt sykehjemslege lege tidlig ved mistanke 

 Ved tvil omkring omfanget av tiltak skal det være lav terskel for kontakt med 

teamoverlege 

 Se for øvrig kap. 2.3.6.4, 2.3.6.5 og 2.3.8 

o Begrens bruken av bredspektrede antibiotika, se 

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-sykehjem-generelle-prinsipper 

 

2.3.6 Spesifikke mikroorganismer 

Utvalgte mikroorganismer, som i kraft av enten sin resistens mot antibiotika, smittsomhet og 

epidemiske potensial, virulens eller krav til overvåkning og smitteoppsporing ved påvist eller 

mistenkt infeksjon, omtales i de følgende kapitler 

 

2.3.6.1 Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) 

 Formål  

o Begrense spredningen av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) blant 

pasienter/beboere og personalet i sykehjem og langtidsinstitusjoner 

 Bakgrunn 

o MRSA er bakterier av arten Staphylococcus aureus (gule stafylokokker) som er resistente 

mot de fleste såkalte betalaktam-antibiotika.  Bakteriene kan i tillegg være resistente 

mot flere andre typer antibiotika 

o 20-30 % av voksne er bærere av vanlige gule stafylokokker uten at de har symptomer på 

infeksjon 

o I land utenfor Norden har forekomsten av MRSA-kolonisering og infeksjon vært sterkt 

økende de siste 10-15 år 

o I Norge er forekomsten av MRSA lav, men jevnt økende 

o Det er ikke mulig å hindre import og spredning av MRSA til befolkningen, men det er et 

viktig å begrense forekomsten i helseinstitusjoner  

o Hos friske voksne vil bærerskap med MRSA vanligvis ikke føre til sykdom. 

o En infeksjon forårsaket av MRSA er forbundet med økt sykelighet og dødelighet, og 

pasienter/beboere i sykehjem og langtidsinstitusjoner er ofte spesielt sårbare 

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-sykehjem-generelle-prinsipper
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o  Det er et hovedmål at MRSA ikke etablerer seg i norske helseinstitusjoner, siden dette vil 

kunne føre til endring i førstevalg av antibiotika ved infeksjoner som kan være forårsaket 

av gule stafylokokker 

o Det er, spesielt i langtidsinstitusjoner, viktig å finne rett balanse mellom gode 

smitteverntiltak og unødig begrensning av livskvalitet og bevegelsesfrihet til 

beboere/pasienter 

o Det presiseres at tiltak rettet mot MRSA skal være basert på pasient/beboer sitt 

samtykke og ikke skal hindre eller forsinke gjennomføring av nødvendig behandling og 

pleie  

 Rutiner for håndtering av MRSA i sykehjem - gjengitt fra nasjonal MRSA-veileder fra 2009 

o Tilgjengelig via: http://www.fhi.no/dokumenter/9bc2e5e450.pdf 

o Ved innleggelse eller før pasientrettet arbeid i sykehjem tas MRSA-prøve av alle som 

 tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver 

 eller som i løpet av siste 12 måneder har: 

 Fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative) 

 Bodd i samme husstand som MRSA-positive 

 Hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr 

 Eller som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og 

der har: 

o  Vært innlagt i helseinstitusjon, eller 

o  Fått omfattende undersøkelse eller behandling i en 

helsetjeneste, eller 

o Arbeidet som helsearbeider, eller 

o Oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir 

o I tillegg tas MRSA-prøve av alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, 

kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner og i løpet 

av siste 12 måneder har oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor 

Norden 

o Forklaring til kriteriene 

 Med nær kontakt menes kontakt som gir begrunnet mistanke om smitte, 

eksempelvis: 

 Hatt hudkontakt med kjent MRSA-positiv og en eller begge hadde sår 

 Flere ganger hatt hudkontakt med kjent MRSA-positiv (selv om begge har 

hel hud) 

 Arbeidet med en kjent MRSA-positiv pasient som ikke isoleres (for 

eksempel i sykehjem eller i hjemmesykepleien) 

 Arbeidet i eller vært pasient i en helsetjeneste der det pågikk et MRSA-

utbrudd 

  Med omfattende undersøkelse eller behandling menes: 

 At undersøkelsen/behandlingen har vært langvarig (flere timer) 

 At fremmedlegemer har blitt ført gjennom hud eller slimhinner, eller lagt 

inn gjennom kroppsåpninger, eksempelvis kirurgiske inngrep (også i 

tannhelsetjenesten), dialyse, innleggelse av venekateter, urinkateter, 

dren, tube, skop og lignende 

 Sårbehandling, eksempelvis suturering eller stell av større sår 

http://www.fhi.no/dokumenter/9bc2e5e450.pdf
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 Med arbeidet som helsearbeider menes alt pasientrettet arbeid i og utenfor 

helseinstitusjoner, for eksempel 

 Som primærlege, i hjemmetjenesten, i sykehjem eller sykehus, i 

bistands- eller nødhjelpsarbeid 

 Flere miljøer enn de nevnte kan ha økt forekomst av MRSA. MRSA-prøve tas 

dersom det fremkommer opplysninger om at pasienten har oppholdt seg i et 

miljø der det er økt risiko for å bli smittet med MRSA. Ny kunnskap kan føre til 

endringer i hvilke miljøer som nevnes spesifikt i dette kulepunktet 

o Fremgangsmåte ved prøvetaking for MRSA 

 Bruk vanlig prøvetakingsutstyr og transportmedium. Ta ett prøvesett, det vil si én 

prøve fra hvert prøvetakingssted 

 Prøvetaking av beboere, prøve tas fra følgende steder 

 Ytterst i hvert nesebor (med samme pensel) 

 Svelg inklusiv tonsiller 

 Perineum 

 Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden 

  Innstikksteder for fremmedlegemer 

  Hvis pasienten har permanent urinveiskateter tas det i tillegg urinprøve 

 Prøvetaking av personale, ved forhåndsundersøkelse og smitteoppsporing tas 

prøver fra følgende steder  

 Ytterst i hvert nesebor (med samme pensel) 

  Svelg inklusiv tonsiller 

  Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden 

 Ved kontroll etter sanering tas prøvene på samme måte som hos 

beboere 

 Ved planlagt innleggelse bør henvisende lege kartlegge om pasienten kan ha blitt 

eksponert for MRSA og ved behov ta MRSA-prøve. Dersom pasienten er MRSA-

positiv, informeres helseinstitusjonen. Henvisende lege bør i samarbeid med 

institusjonen og kommunelegen vurdere sanering av bærerskap før innleggelse 

 Ved forhåndsundersøkelse av helsearbeidere skal prøvesvar foreligge før 

vedkommende begynner å jobbe  

 Enkelte helsearbeidere kan være jevnlig eksponert for MRSA (eksempelvis bo 

sammen med MRSA-positiv) uten selv å bli funnet MRSA-positiv. 

Helsearbeideren kan da arbeide i sykehjem, men skal jevnlig undersøkes for 

MRSA. I samråd med smittevernoverlegen i kommunen avtaler arbeidsgiver og 

arbeidstaker hvor ofte MRSA-undersøkelse skal tas og om spesielle 

smitteverntiltak skal iverksettes 

o Smitteoppsporing 

 Smitteoppsporing på sykehjem er aktuelt når MRSA oppdages uventet slik at 

smitteoverføring allerede kan ha skjedd på grunn av manglende smitteverntiltak 

 Fremgangsmåte og omfang av smitteoppsporing og håndtering av eventuelle 

utbrudd på sykehjem bestemmes av institusjonens ledelse og sykehjemmets lege 

i samråd med kommunelegen og eventuelt smittevernpersonell (smittevernlege 

eller hygienesykepleier) ved samarbeidende sykehus 
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 Anbefalt fremgangsmåte ved uventet funn hos en inneliggende beboer eller hos 

personell 

 Ta prøve av alt personale og alle beboere på avdelingen 

 Vurder om prøve skal tas av personale og beboere ved hele eller deler av 

institusjonen 

 Vurder om informasjon om mulig MRSA-smitte skal gis til annen 

helsetjeneste 

 Varsle smittevernoverlegen i kommunen for oppfølging av 

husstandsmedlemmer/partnere til MRSA-positive beboere og MRSA-

positive helsearbeidere 

 Utdyping av anbefalte tiltak ved funn hos beboer eller personale 

o På sykehjem og langtidsinstitusjoner oppholder beboerne over 

lengre tid og har noe sosial kontakt med hverandre. Det øker 

risikoen for at bakteriene kan ha blitt overført til flere beboere 

og personale på avdelingen 

o Prøvetaking av personale og beboere ved andre avdelinger eller 

hele institusjonen kan være aktuelt når 

  MRSA-positiv beboer i løpet av oppholdet har ligget på 

andre avdelinger ved sykehjemmet 

 Personale ved andre avdelinger har undersøkt, 

behandlet eller pleiet beboere som er MRSA-positive 

  MRSA-positivt personale har arbeidet eller arbeider ved 

annen avdeling ved sykehjemmet 

 Beboer som har ligget på samme avdeling som MRSA-

positiv beboer er overflyttet til annen avdeling ved 

sykehjemmet 

 Smitteoppsporingen resulterer i nye funn av MRSA 

o Informasjon til annen helsetjeneste kan være aktuelt når 

 MRSA-positiv beboer er overført fra annen 

helseinstitusjon eller fra hjemmesykepleien 

 MRSA-positivt personale har arbeidet eller arbeider ved 

annen helsetjeneste 

 Beboer som har ligget på samme avdeling som MRSA-

positiv beboer er overflyttet til annen helsetjeneste 

o Informasjonen gis til: 

 Den aktuelle avdelingens ledelse og sykehusets 

smittevernpersonell, når det er et sykehus 

 Tjenestestedets ledelse og kommunelegen, når det er et 

sykehjem eller annen helsetjeneste i kommunen 

o Undersøkelse for MRSA og sanering ved positivt prøvesvar bør 

alltid vurderes for husstandsmedlemmer/partnere til MRSA-

positive beboere på sykehjem og MRSA-positive helsearbeidere 

o Plassering 

 Beboere som er påvist eller er mistenkt MRSA-positive tildeles enerom 
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 Dersom flere beboere er MRSA-positive bør institusjonens ledelse vurdere om 

beboerne bør samles i egne avdelinger eller enheter. Dette kan gjerne 

gjennomføres som et samarbeid mellom flere helseinstitusjoner, eventuelt på 

tvers av kommunegrenser 

o  Isolering 

 Langvarig isolering av beboere på sykehjem og langtidsinstitusjoner anbefales 

ikke 

  Kortvarig isolering på eget rom kan være aktuelt i følgende situasjoner 

 Den første tiden etter at MRSA er mistenkt eller oppdaget 

 Når kjent MRSA-positiv beboer har kliniske tegn på infeksjon 

 Tiltak ved isolering 

 Personalet bruker hansker, munnbind og smittefrakk ved undersøkelse, 

behandling og pleie, håndtering av brukte tekstiler og ved rengjøring 

 Håndtering av utstyr, tekstiler, avfall og renhold av rommet utføres i tråd 

med rutinene for kontaktsmitteisolering, se kap. 2.3.8 

 Beskyttelsesutstyr tas av og håndhygiene utføres før rommet forlates 

 Besøkende behøver ikke bruke beskyttelsesutstyr, men utfører 

håndhygiene før rommet forlates 

 Besøkende som er helsepersonell anbefales å bruke beskyttelsesutstyr 

 Beboeren informeres om hensikten med isolering og antatt varighet 

o Tiltak når beboeren ikke isoleres 

 Tiltak på beboerens rom 

 Personalet bruker hansker, munnbind og smittefrakk ved 

o Undersøkelse og behandling 

o Pleie, av- og påkledning 

o Sengereiing og håndtering av brukte tekstiler 

o Rengjøring 

o Utstyr, tekstiler og avfall håndteres i tråd med rutinene for 

kontaktsmitteisolering, se kap. 2.3.8 

o Beskyttelsesutstyr tas av og håndhygiene utføres før rommet 

forlates 

 Besøkende behøver ikke bruke beskyttelsesutstyr, men bør utføre 

håndhygiene før rommet forlates 

 Før beboeren forlater rommet om morgenen anbefales at 

o Beboeren er ferdig stelt, har rene klær, og eventuelt rene 

bandasjer og inkontinensmateriell 

o Håndtak, armlener og andre berøringspunkter på rullestol, 

rullator og annet utstyr beboeren tar med ut av rommet, 

desinfiseres med sprit 

o Beboeren utfører håndhygiene 

 For å forebygge indirekte smitte via miljøet anbefales det 

o Skifte av pasientens sengetøy hver morgen 

o Rengjøring av pasientens rom daglig 

o Daglig desinfeksjon av hyppig berørte kontaktpunkter, se kap. 

2.1.6 
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o Desinfeksjon av brukt utstyr og fjerne brukte tekstiler og avfall 

fra pasientens rom hver dag 

 Tiltak utenfor beboerens rom 

o Beboeren kan fritt oppholde seg i fellesrom på egen avdeling 

eller enhet og utenfor institusjonen 

o Lengre opphold i andre avdelinger og nær kontakt med beboere 

fra andre avdelinger bør unngås 

o I avdelingens fellesrom forebygges smittespredning gjennom 

etterlevelse av basale rutiner  

o Beboeren hjelpes til å opprettholde god håndhygiene også mens 

vedkommende oppholder seg i fellesrom 

o Pårørende bør oppfordres til god håndhygiene 

o Utdyping av anbefalinger om isolering 

 Isolering er kun aktuelt når beboeren samtykker og er i stand til å samarbeide 

om smitteverntiltakene 

 Tvangsvedtak etter smittevernloven har aldri blitt fattet overfor pasienter med 

MRSA. Folkehelseinstituttet anser ut fra en medisinskfaglig begrunnelse ikke 

tvang som nødvendig eller hensiktsmessig overfor pasienter med MRSA 

 Isolering anbefales kun i en begrenset periode inntil man har iverksatt andre 

tiltak som reduserer risikoen for smitte 

 I den første perioden når man mistenker eller har oppdaget MRSA, kan isolering 

være hensiktsmessig inntil svar på undersøkelse foreligger og institusjonens 

ledelse i samråd med kommunelegen har vurdert hvor beboeren skal bo, hvilke 

smitteverntiltak som skal følges og personalet er informert om tiltakene 

 Dersom beboeren får en infeksjon (spesielt luftveisinfeksjon) kan risikoen for 

smitte av stafylokokker øke. Sykehjemmets lege bør da vurdere om isolering på 

eget rom skal gjennomføres til infeksjonen er over 

 Undersøkelse, behandling og trening bør foregå i beboerens rom eller i 

beboerens avdeling 

 Dersom det er nødvendig for resultatet av tjenesten, kan det tilrettelegges for 

benyttelses av behandlingsrom utenfor avdelingen. Tjenesteyteren, herunder 

lege, tannlege, fysioterapeut, ergoterapeut, fotpleier, frisør og andre som yter 

lignende tjenester i egne rom i institusjonen, følger da gjeldende anbefalinger 

 Pasienter med MRSA kan vente på venterommet sammen med andre 

pasienter. Det anbefales å ta pasienten inn som dagens siste pasient 

dersom dette er mulig 

 Personalet bruker hansker og munnbind og eventuelt smittefrakk 

dersom man hjelper pasienten med av- og påkledning, ved avdekking av 

bandasje og stell av sår, eller når pasienten har kronisk hudsykdom, 

pågående luftveisinfeksjon eller andre forhold som øker risikoen for 

spredning av MRSA 

 Ved samtale med pasienten er det ikke nødvendig å bruke hansker eller 

munnbind 

 Benker og medisinsk utstyr som kommer i direkte kontakt med 

pasientens hud rengjøres og eventuelt desinfiseres 
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 Avfall som kan være kontaminert med MRSA håndteres i henhold til 

virksomhetens rutiner for smitteavfall 

 Personale med individuelle risikofaktorer for bærerskap
 

bør ta 

nødvendige forholdsregler ved arbeid med MRSA-positive 

 Helsepersonell undersøkes for MRSA dersom det foreligger begrunnet 

mistanke om at de er smittet. Sanering av bærerskap anbefales for alt 

helsepersonell som blir funnet MRSA-positive. Man har ikke lovhjemmel 

for å ta vedkommende ut av arbeid ved påvist MRSA. Dette gjelder både 

for leger og annet helsepersonell som utelukkende arbeider utenfor 

helseinstitusjoner (sykehus eller sykehjem)  

o Utdyping av individuelle risikofaktorer  

 Med individuelle risikofaktorer for bærerskap menes her 

 Sår   

 Kroniske hudlidelser som gir defekt hud  

  Fremmedlegemer som bryter hud- eller slimhinnebarrieren, eksempelvis 

urinveiskateter, stomi, dren, intravenøse katetre 

o Muligheter og begrensninger for beboerens bevegelser i sykehjemmet- oppsummert 

 Beboeren kan komme ut av sitt rom og oppholde seg på avdelingen/enheten 

etter å ha blitt stelt og fått rene klær 

 Beboeren kan fritt bevege seg igjennom fellesrom i institusjonen og oppholde 

seg utenfor institusjonen 

 Med tilrettelegging kan beboeren få behandling/trening i eget behandlingsrom, 

men det anbefales at nødvendige tjenester gjøres på beboerens rom eller 

avdeling 

 Beboeren bør unngå opphold på andre boavdelinger 

o Overføring av beboere 

 Ved overføring av MRSA-positive beboere til annen avdeling eller annen 

helsetjeneste informeres disse ør overflytting om beboerens smittestatus og om 

hvilke tiltak mot MRSA som er satt i verk 

 Nødvendiginformasjon om bekreftet eller mistenkt MRSA hos beboer bør gis i 

god tid før overflytting 

 Informasjonen gis til 

  Den aktuelle avdelingens ledelse, når det er en avdeling ved samme 

sykehjem 

 Tjenestestedets ledelse og kommunelegen, når det er et annet sykehjem 

eller annen helsetjeneste i kommunen 

 Den aktuelle avdelingens ledelse og sykehusets smittevernpersonell, når 

det er et sykehus 

 AMK-sentralen, når beboeren trenger transport med ambulanse 

 Når det pågår et MRSA-utbrudd ved en avdeling og beboeren som skal 

overføres kan mistenkes å være smittet, gis informasjon om dette til 

mottakende avdeling eller helsetjeneste 

o Arbeidsrestriksjoner  

 Kontakt med MRSA-positive beboere  
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 Personale med individuelle risikofaktorer for bærerskap (se definisjon 

over)
 

bør unngå å arbeide med MRSA-positive, eventuelt ta nødvendige 

forholdsregler 

 Personale som arbeider på avdeling med MRSA-positiv beboer som ikke 

isoleres skal alltid undersøkes for MRSA før oppstart av arbeid ved annen 

avdeling eller andre helseinstitusjoner.  

 Personale som arbeider på avdeling med MRSA-positiv beboer som ikke 

isoleres og samtidig arbeider ved andre avdelinger ved institusjonen eller 

har arbeid i annen helsetjeneste, undersøkes jevnlig for MRSA. Denne 

oppfølgingen er ikke nødvendig for personale som ikke har pasientrettet 

arbeid utenfor avdelingen 

 Personale som undersøkes for MRSA i forbindelse med 

smitteoppsporing, kan fortsette i arbeid ved samme avdeling inntil 

eventuelt positivt prøvesvar foreligger  

 Utdyping av krav til jevnlig undersøkelse 

o Undersøkelse før hver vakt ved annen avdeling eller 

helsetjeneste er uhensiktsmessig. Det anbefales i slike 

situasjoner å inngå avtale om jevnlig undersøkelse, eksempelvis 

hver 4. uke 

o Ved arbeid ved annen avdeling ved sykehjemmet eller i annen 

kommunal helsetjeneste avtaler arbeidsgiver og arbeidstaker i 

samråd med kommunelegen hvor ofte MRSA-undersøkelse skal 

tas og om spesielle smitteverntiltak skal iverksettes 

o Ved arbeid i sykehus utarbeider arbeidsgiver og arbeidstaker slik 

avtale i samråd med sykehusets smittevernpersonell 

 Personell med MRSA  

 Personale som blir funnet MRSA-positive skal ikke ha arbeid med 

pasientkontakt i sykehjem eller langtidsinstitusjoner. De tilbys sanering 

 Inntil sanering er gjennomført anbefales omplassering eller sykemelding 

 For helsearbeidere som ikke blir MRSA-negative kan arbeidsforbudet 

oppheves dersom personen etter en individuell vurdering anses som så 

lite smitteførende at arbeidsforbud ikke er nødvendig av hensyn til 

smittevernet 

o Vurderingen gjøres av institusjonens ledelse i samråd med 

smittevernoverlegen i kommunen og eventuelt den ansattes lege 

og smittevernpersonell ved samarbeidende sykehus 

o Arbeidstakeren må være uten individuelle risikofaktorer for 

bærerskap og det må vurderes hva slags arbeidsoppgaver 

vedkommende kan utføre og hvilke smitteverntiltak som er 

nødvendig 

o Behandling av infeksjon 

 Ved behandling av MRSA-infeksjoner følges de vanlige prinsippene for 

behandling av infeksjoner 

 Antibiotikabehandling er som regel ikke nødvendig ved overflatiske hud- 

og sårinfeksjoner  
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 Ved kompliserte infeksjoner, for eksempel fremmedlegemeinfeksjoner, 

bør infeksjonsmedisiner og mikrobiolog konsulteres  

o Sanering av bærerskap  

 Sanering av bærerskap anbefales for alt personale på sykehjem som blir funnet 

MRSA-positive 

  Som hovedregel anbefales sanering av bærertilstand hos MRSA-positive 

beboere på sykehjem og langtidsinstitusjoner, men hvert enkelt tilfelle må 

vurderes for seg 

 Sannsynligheten for å lykkes med sanering er liten hvis beboeren har 

innlagt fremmedlegeme gjennom hud eller kroppsåpninger 

(intravaskulære katetre, PEG-sonde, trakeostomi, permanent 

urinveiskateter etc.) 

 Infeksjoner bør behandles før sanering forsøkes, eventuelt kan sanering 

påbegynnes på slutten av kur med systemisk antibiotikabehandling 

o Fremgangsmåte ved sanering  

 Behandlingen varer i minst 5 dager, men ikke lengre enn 10 dager.  

  Mupirocinholdig nesesalve appliseres ytterst i hvert nesebor 2-3 ganger daglig 

  Salven har ikke markedsføringstillatelse i Norge og det må søkes om 

godkjenningsfritak 

 Søknadsskjema med veiledning kan rekvireres fra apotek eller lastes ned 

fra Legemiddelverkets hjemmeside: http://www.legemiddelverket.no/  

 Daglig helkroppsvask (inklusiv hårvask) med klorheksidindiglukonat 40 mg/ml 

  Innsåping gjøres 2 ganger 

  Rent håndkle benyttes etter hver vask  

 Dersom MRSA er funnet i halsen, gurgles munnhule og hals minst 2 ganger daglig 

med klorheksidin munnskyllevæske 2 mg/ml 

  Daglig skifte av sengetøy og alle klær. Tekstilene vaskes i så varmt vann som de 

tåler i følge vaskeanvisningen. Det bør om mulig brukes klær som kan vaskes på 

60 grader eller mer 

 Ved tørr hud kan man bruke fuktighetskrem uten anioniske forbindelser. 

Apotekene eller smittevernpersonell kan være behjelpelige med valg av produkt  

 Andre produkter enn de nevnte kan være aktuelle. Følg bruksanvisningen til 

legemidlene 

 Andre saneringsregimer, inkl. systemisk antibiotikabehandling, kan være aktuelle 

ved behandlingssvikt, pågående infeksjoner, underliggende sykdom, spesielle 

resistensmønstre mm. Saneringsregimet bør da utarbeides i samråd med 

infeksjonsmedisiner, mikrobiolog og smittevernpersonell 

 Eventuell sanering av bærerskap hos barn og gravide bør gjøres i samråd med 

spesialist som pediater, gynekolog, infeksjonsmedisiner, smittevernlege 

o Kontroll etter sanering  

 Kontrollprøver av beboere og personale tas fra følgende steder 

 Ytterst i hvert nesebor (med samme pensel)  

 Svelg inklusiv tonsiller 

 Perineum  

 Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden 

http://www.legemiddelverket.no/
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 Innstikksteder for fremmedlegemer 

 Hvis beboeren har permanent urinveiskateter tas det i tillegg urinprøve  

 Det tas prøver en, to og tre uker etter at saneringen og eventuell systemisk 

antibiotikabehandling ble avsluttet. Det tas kun ett prøvesett ved hver kontroll, 

det vil si én prøve fra hvert prøvetakingssted  

 Nye kontrollprøver anbefales tatt tre, seks og 12 måneder etter sanering. Flere 

kontroller bør vurderes hvis pasienten får antibiotikabehandling eller det oppstår 

sår eller oppbluss av eksem 

 Når beboere overflyttes til annen helseinstitusjon eller hjemmesykepleie, 

informeres behandlende lege om tidspunkt for planlagte kontrollprøver 

 Personale som skal begynne i arbeid ved helseinstitusjon før siste kontrollprøve 

er tatt, skal informere ny arbeidsgiver om tidligere funn av MRSA og tidspunkt 

for planlagte kontrollprøver 

 Dette anbefales også for personer som skal begynne i arbeid i 

helsetjeneste utenfor sykehus og sykehjem og langtidsinstitusjoner 

 Det tas ny MRSA-prøve før oppstart av arbeid og arbeidsgiver og 

arbeidstaker avtaler når og hvor de gjenstående kontrollprøvene skal tas 

o Svikt i sanering av bærerskap  

 Ved mislykket sanering vurderer behandlende lege, kommunelegen og eventuelt 

smittevernpersonell ved samarbeidende sykehus, årsaker til at saneringen 

mislyktes
 

og om ny sanering skal forsøkes 

 Infeksjonsmedisiner eller mikrobiolog bør konsulteres dersom sanering suppleres 

med systemisk antibiotikabehandling.  

 Vurdering av årsaker til mislykket sanering  

 Er bakteriene resistente mot mupirocin?  

  Har personen individuelle risikofaktorer for bærerskap?  

 Har personen fremmedlegemer som øredobber, piercingsmykker, 

høreapparat eller lignende? 

  Er personen bærer i svelg?  

 Foreligger det manglende motivasjon eller evne til å gjennomføre 

saneringen?  

 Er det noe som kan ha bidratt til resmitte?  Eksempelvis 

o Kjente bærere i familie eller nære kontakter  

o Kontakt med dyr som kan være smittet  

o Mangelfullt renhold av tekstiler, utstyr, rom og inventar  

o Bruk av kosmetikk, kremer og lignende  

o Tannproteser eller tannbørster  

 Prøv å løse de forhold som peker seg ut før ny sanering forsøkes 

o Oppheving av smitteverntiltak 

 Oppheving av smitteverntiltak for beboere 

 Smitteverntiltak mot MRSA oppheves når beboeren har tre negative 

prøver med en ukes mellomrom 

 Brukt utstyr, brukte tekstiler og avfall desinfiseres og fjernes før 

smitteverntiltakene oppheves 

 Oppheving av smitteverntiltak for personale  
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 Arbeidsgiver avgjør i samråd med kommunelegen når personale kan 

begynne i arbeid etter gjennomført sanering 

 Det er aktuelt å la personale gå tilbake i arbeid straks saneringen er 

utført dersom de ikke har individuelle risikofaktorer for bærerskap 

 Kontrollprøver tas etter vanlig regime ved en, to og tre uker etter 

sanering 

 Dersom personalet har individuelle risikofaktorer for bærerskap 

oppheves arbeidsrestriksjonen først når vedkommende har tre negative 

prøver med en ukes mellomrom 

 Dersom arbeid gjenopptas før svar på kontrollprøver foreligger, vurderer 

smittevernlegen hva slags arbeidsoppgaver vedkommende kan utføre og 

hvilke smitteverntiltak som er nødvendig 

 Eventuelle smitteverntiltak oppheves når vedkommende har tre negative 

prøver med en ukes mellomrom 

o Tiltak etter opphold på norske helseinstitusjoner i utlandet  

 Med norske helseinstitusjoner i utlandet menes institusjoner i utlandet som eies 

av norske kommuner eller norske selskaper, og hvor behandling eller 

rehabilitering tilbys pasienter bosatt i Norge 

 Norske institusjoner i utlandet er ikke underlagt bestemmelser i den norske 

smittevernloven 

 Siden tjenestene tilbys personer som i stor grad er brukere av helsetjenester i 

Norge, anbefales imidlertid institusjonene å gjennomføre smitteverntiltak på lik 

linje med sykehjem og langtidsinstitusjoner i Norge 

 Undersøkelse og smitteverntiltak ved hjemkomst  

 Norske helseinstitusjoner i utlandet sidestilles med andre 

helseinstitusjoner i utlandet 

 Det betyr at personer som skal legges inn eller arbeide på sykehus eller 

sykehjem i Norge skal undersøkes for MRSA dersom de i løpet av siste 12 

måneder har oppholdt seg på norske helseinstitusjoner i utlandet 

 Ved undersøkelse av helsearbeider skal prøvesvar foreligge før man 

begynner å arbeide i helseinstitusjon i Norge 

 På sykehjem kan det gjøres unntak fra regelen om at prøvesvar skal 

foreligge før arbeid, dersom det er nødvendig for å opprettholde 

forsvarlig drift 

 Om personalet kan begynne før prøvesvarene foreligger, bestemmes av 

smittevernoverlegen i samråd med sykehjemmets ledelse  

 Smitteverntiltakene beskrevet under isolering og tiltak når beboer ikke 

isoleres, følges for personer som legges inn på sykehjem i Norge dersom 

de i løpet av siste 12 måneder har oppholdt seg på norske 

helseinstitusjoner i utlandet 

 Isolering etter dråpesmitteregime følges for personer som legges inn fra 

sykehjem til sykehus i Norge dersom de i løpet av siste 12 måneder har 

oppholdt seg på norske helseinstitusjoner i utlandet og ikke har rukket å 

bli MRSA-klarerte før innleggelsen 
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o Meldeplikt 

 Meldepliktig til MSIS, gruppe A sykdom 

 Sykehjemslege har ansvar for melding, se kap. 2.4.1 

 

2.3.6.2 Vankomycinresistente enterokokker (VRE) 

 Formål 

o Begrense spredning og hindre etablering av vankomycinresistente enterokokker (VRE) i 

sykehjem og langtidsinstitusjoner 

 Bakgrunn 

o VRE tilhører en bakterietype kalt enterokokker  

o Enterokokker finnes normalt i tarmen hos mennesker og dyr og kan være 

motstandsdyktige mot flere antibiotikagrupper.  

o Når de i tillegg utvikler resistens mot vankomycin, reduseres muligheten for adekvat 

behandling av infeksjon betraktelig  

o VRE-bærerskap i tarmen kan være langvarig, og ikke mulig å fjerne ved behandling 

o Smitte skjer vanligvis fekalt-oralt, ofte via kontaminerte hender eller overflater på 

pasient/beboerrom 

o VRE forårsaker sjelden sykdom, og er ikke nødvendigvis mer sykdomsfremkallende enn 

andre enterokokker 

o Urinveiene er det vanligste fokus for VRE-infeksjon, og bakterien gir sjelden alvorlig 

sykdom, som f.eks. blodforgiftning 

o I sykehjem finnes det imidlertid en del pasienter/beboere som er sårbare for infeksjon 

pga. høy alder, kroniske somatiske sykdommer og immunsuppresjon 

 Prøvetaking for VRE i sykehjem og langtidsinstitusjoner 

o Screening ved innleggelse/ankomst av følgende pasienter/beboere 

 Alle pasienter som i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt på 

helseinstitusjon utenfor Norden 

 Alle pasienter som har vært innlagt på ved norsk eller nordisk helseinstitusjon 

med pågående VRE-utbrudd 

 Nye pasienter/beboere undersøkes for VRE dersom de fyller screeningskriteriene 

ovenfor og VRE-status er ukjent 

o Prøvetaking 

 Rektalpensel ved screening 

 Prøve fra infeksjonsfokus (f.eks. urinveier) dersom klinisk infeksjon  

 Smitteoppsporing ved uventet funn av VRE 

o Ved funn av VRE hos pasient/beboer tas prøve av alle pasienter /beboere på samme 

avdeling 

o Dersom det blir funnet flere tilfeller av VRE på samme avdeling, utvides prøvetakingen til 

eventuelle andre avdelinger der VRE-positive pasienter i løpet av nåværende opphold 

har vært innlagt 

o Det er ikke anbefalt å ta prøver av personalet 

 Kontrollprøver? 
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o Som hovedregel er det ikke nødvendig å ta kontrollprøver av en person som har fått 

påvist VRE, siden en eller flere negative kontrollprøver ikke utelukker fortsatt 

kolonisering 

o En pasient/beboer som én gang har fått påvist bærerskap med VRE skal altså regnes som 

bærer på ubestemt tid  

 Meldeplikt 

o Meldepliktig til MSIS, gruppe A sykdom 

o Sykehjemslege har ansvar for melding, se kap. 2.4.1 

 Tiltak mot spredning av VRE på sykehjem og langtidsinstitusjoner  

o VRE-positive beboere bør ha enerom med eget toalett 

o Det er ingen restriksjoner på beboerens bevegelser, samvær, aktivitet og besøk 

o Smittespredning forebygges med nøye opplæring i og etterlevelse av basale 

smittevernrutiner 

o Beboere og besøkende instrueres i håndhygiene 

o Det skal utføres hyppig renhold på rom som brukes av VRE-positive beboere 

 Rommet bør rengjøres daglig, med ekstra vekt på desinfeksjon av  hyppig berørte 

kontaktpunkter, se kap. 2.1.6 

o Infeksjon med VRE eller diaré, enterostomi, sår med mye sekresjon hos VRE-bærere øker 

risikoen for smittespredning 

  I enkelte slike tilfeller kan det være nødvendig med modifiserte smitteverntiltak 

 Ta kontakt med smittevernpersonell ved tvil om nødvendige smitteverntiltak 

 

2.3.6.3 Multiresistente gram negative stavbakterier  

 Formål 

o Forebygge spredning og hindre etablering av multiresistente gram negative stavbakterier 

i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

 Bakgrunn 

o Infeksjon og bærertilstander med multiresistente gram negative stavbakterier er et 

økende problem internasjonalt  

o Forskjellige resistensmekanismer gjør seg gjeldende 

 Ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL) 

 Enzymer som bryter ned såkalte betalaktam-antibiotika, herunder først 

og fremst penicilliner og kefalosporiner  

 Resistensgenene kan overføres mellom ulike bakteriestammer og arter 

via mobile genetiske elementer 

 AmpC-betalaktamaser 

 Enzymer som bryter ned mange av de såkalte betalaktam-antibiotika, 

herunder først og fremst penicilliner og kefalosporiner  

 Resistensgenene kan ligge som iboende egenskaper i enkelte bakterier, 

men kan også av og til spres via mobile genetiske elementer 
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 Karbapenemaser (ESBLCARBA) 

 De mest bredspektrede betalaktamasene, som gjør bakteriene resistent 

mot alle betalaktam-antibiotika, inkludert de såkalte karbapenemer 

o De viktigste predisponerende faktorer for økt forekomst av multiresistente gram 

negative stavbakterier er utstrakt og langvarig bruk av bredspektrede antibiotika, 

herunder spesielt kefalosporiner og kinoloner 

o Bærerskap kan være langvarig og vanskelig å sanere 

o Medfører økt forbruk av bredspektrede antibiotika, som igjen leder til ytterligere 

resistensutvikling 

o I Norge er fremdeles forekomsten av dette lav, og «vanlige» antibiotika kan i stor grad 

fortsatt brukes  

 Smitteverntiltak i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

o I langtidsavdelinger er det særlig viktig at de tiltakene man har innført skal kunne 

gjennomføres av alt personale over lang tid, og at tiltakene ikke blir unødig belastende 

for den enkelte beboer 

 Dette gjelder spesielt pasienter/beboere som pga. kognitiv svikt ikke forstår 

hensikt med eventuelle tiltak  

o Det er ikke anbefalt å screene beboere for multiresistente gram negative stavbakterier 

før eller ved innleggelse/ankomst 

o Smitteoppsporing ved uventet påvisning av multiresistente gram negative stavbakterier 

 Eventuell smitteoppsporing gjennomføres etter en lokal vurdering av risiko for 

spredning 

 Ved uventet funn av multiresistente gram negative stavbakterier hos pasient/ 

beboer bør man ta prøve av de andre beboerne på samme enhet 

o Prøvetaking ved smitteoppsporing 

 Prøve tas med vanlig prøvetakingsutstyr og transportmedium 

 Ta én prøve fra hvert prøvetakingssted 

 Prøve tas fra 

 Rektum; det må være synlig avføring på penselen 

 Sår og innstikksted for fremmedlegemer; kun ved sekresjon  

 Luftveier; dersom pasienten har symptomer derfra eller nylig har vært 

intubert 

 Urin; dersom pasienten har permanent urinveiskateter 

 Tiltak ved påvisning av multiresistente gram negative stavbakterier i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner  

o Alle beboere med påvist infeksjon eller bærerskap med multiresistente gram negative 

stavbakterier håndteres i hovedsak likt uavhengig av resistensmekanisme individuelle 

risikofaktorer for spredning, og hvilken type avdeling beboeren ligger på 

o Det kan være vanskelig å gjennomføre enkelte anbefalte smitteverntiltak rundt sårbare 

beboere, f.eks. pasient/beboer med demens, delirium eller andre former for kognitiv 

svikt 
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o Det anbefales at tiltakene tilpasses slik at de er gjennomførbare, selv om dette kan 

redusere effekten av tiltaket 

 Man kan forsøke å kompensere ved f.eks. hyppigere skift av bleier, tettere 

oppfølging av beboerens håndhygiene og økt tilsyn, særlig rundt måltider  

o Det anbefales foreløpig ikke kontrollprøver etter påvisning av multiresistente gram 

negative stavbakterier 

o Behandling/sanering av bærerskap av ESBL-holdige bakterier er ikke anbefalt 

o Anbefalte smitteverntiltak 

 Personalet skal følge basale smittevernrutiner, se kap. 2.1 

 Beboer/pasient  

 Skal fortrinnsvis ha enerom med eget bad og toalett 

 Kan bevege seg fritt på avdelingen 

 Må instrueres i korrekt håndhygiene, og bør utføre dette hyppig, særlig 

etter toalettbesøk og før måltider 

 Skal ikke ha på seg klær som er kontaminert med urin/avføring, og bør 

ha rene bandasjer/inkontinensmateriell 

 Bør ikke benytte seg av buffet eller annen selvbetjent matservering 

 Stell og toalettbesøk bør kun foregå på beboerens/pasientens eget rom og 

bad/toalett 

 Besøkende behøver ikke bruke beskyttelsesutstyr, men bør utføre håndhygiene 

før rommet forlates 

 Rengjøring av rommet og håndtering av tekstiler på rommet gjøres i tråd med 

retningslinjer for kontaktsmitteisolering, se kap. 2.3.8 

 Rommet bør rengjøres daglig, med ekstra vekt på desinfeksjon av  hyppig berørte 

kontaktpunkter, se kap. 2.1.6 

 Brukte tekstiler håndteres som smittetøy 

o Ved rehabilitering i sykehjem 

 Bærerskap av multiresistente gram negative stavbakterie skal ikke komme til 

hinder for nødvendig rehabilitering. 

 Ved økt risiko for spredning kan tiltak som f.eks. midlertidig rehabilitering i eget 

rom bli vurdert så lenge dette ikke er til hinder for nødvendig behandling 

 Bærere av multiresistente gram negative stavbakterie kan bruke 

svømmebasseng ved rehabilitering 

 Det er spesielt viktig å følge basale smittevernrutiner før og etter bruk av 

svømmebasseng, dusj og vask 

  Rutiner for desinfeksjon av garderober og dusj må også foreligge 

  Drift av svømmebasseng må også følge krav fra Forskrift for badeanlegg, 

bassengbad og badstu mv. fra 1996  

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592 

o Informasjonsflyt 

 Opplysning om bærertilstand med multiresistente gram negative stavbakterier 

bør skrives i feltet «viktig informasjon» i journalsystemet GBD 

 Ved overflytning av beboer/pasient til annen helseinstitusjon eller hjemmet skal 

informasjon om smittestatus og tiltak gis til behandlingsansvarlig lege 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592
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 Helsepersonell skal legge til rette for at pasienter og pårørende kan utføre 

håndhygiene og informere om nødvendigheten av dette 

o Meldeplikt 

 Enkelte undergrupper av infeksjon/bærertilstand med multiresistente gram 

negative stavbakterier er meldepliktige til MSIS, gruppe A sykdom 

  Se http://www.fhi.no/artikler/?id=100610 for detaljer 

 Sykehjemslege har ansvar for melding, se kap. 2.4.1 

 

2.3.6.4 Clostridium difficile  

 Formål 

o Begrense forekomsten av Clostridium difficile (CD)-enteritt i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner  

o Økt forståelse for sammenhengen mellom bredspektret antibiotikabehandling og CD-

infeksjon 

 Bakgrunn 

o CD-enteritt er en av de hyppigste årsaket til sykehjemservervet diaré 

o CD antas å stå bak 20-30 % av all antibiotikaassosiert diaré 

o Pasienter/beboere i sykehjem og langtidsinstitusjoner er sårbare for alvorlig og 

langtrukkent forløp 

o Bakterien produserer et enterotoksin som kan forårsake diaré 

o Viktigste risikofaktor er bruk av bredspektrede antibiotika, herunder spesielt 

kefalosporiner, kinoloner, klindamycin, karbapenemer og bredspektrede penicilliner 

o CD er hardnakket, og kan overleve lenge på gjenstander i sykehjemsmiljø 

o Smitteoverføring kan skje ved direkte og indirekte kontaktsmitte 

o CD-infeksjon debuterer vanligvis mellom 4-8 dager etter oppstart med antibiotika og 6-8 

uker etter seponering 

o CD er moderat smittsomt, men gir bare klinisk infeksjon hos pasienter har brukt eller 

bruker antibiotika, eller er svært svekkede  

 Prøvetaking ved mistanke om CD-enteritt 

o Avføringsprøve til CD-PCR  

 Har erstattet direkte toksinpåvisning pga. høyere sensitivitet 

 NB! Transporttid bør ikke overstige 2 døgn 

 Generelle tiltak ved mistanke om CD-enteritt i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

o God håndhygiene hos personell og beboer/pasient 

 Clostridiumsporer er relativt resistente mot standard hånddesinfeksjonsmidler 

 I en utbruddssituasjon skal det vurderes å gi en generell anbefaling om 

håndvask i stedet for hånddesinfeksjon 

http://www.fhi.no/artikler/?id=100610
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o Det må da gis grundig informasjon til pasient/beboer og 

personell om at adekvat håndvask med såpe av 40 til 60 

sekunders varighet må gjennomføres  

o Smittefrakk og rene, ikke sterile hansker skal alltid brukes i stell av pasient 

o Flergangsutstyr som tas ut av rommet skal varmedesinfiseres 

o Kontaktpunkter og utstyr som ikke kan varmedesinfiseres skal desinfiseres med PeraSafe 

o Pasienter/beboere med > 3 diaréer per døgn bør isoleres etter kontaktsmitteregime 

dersom dette er mulig ut ifra en totalvurdering 

 Dersom dette er vanskelig, f.eks. pga. demens med vandring, bør smittefrakk og 

hansker brukes i stellsituasjon og barrieretiltak etableres dersom pasient/beboer 

bor på flermannsrom  

 Meldeplikt 

o CD-infeksjon skal meldes til Folkehelseinstituttet uten personidentifiserende 

opplysninger  

o Meldes kun fra laboratorier etter egne rutiner 

 Behandling 

o Seponering av antibiotika vil ofte være tilstrekkelig 

o Ved betydelig klinisk infeksjon er antibiotikabehandling indisert, se: 

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/clostridium-difficile-infeksjon 

 

2.3.6.5 Norovirus 

 Formål 

o Forebygge enkelttilfeller og epidemier av norovirus-gastroenteritt blant 

pasienter/beboere og personell 

o Å kunne håndtere eventuelle sykdomsutbrudd på en adekvat måte 

 Bakgrunn 

o Norovirus er sannsynligvis den viktigste årsaken til gastroenteritt i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner  

o Norovirus er svært smittsomt, og pasienter er smitteførende 

  I kort tid før symptomstart (12-48 timer) 

  Spesielt i symptomatisk fase, dvs. i forbindelse med diaré og oppkast 

 Også opptil et par dager etter tilfriskning  

o Norovirus er hardnakket, og kan leve i lang tid på overflater som f.eks. dørhåndtak 

o Norovirus er relativt ofte assosiert med sykdomsutbrudd i sykehjem, spesielt vinterstid 

(«winter vomiting disease»). Slike utbrudd affiserer ofte både pasienter/beboere og 

personell 

 Smittemåter  

o Norovirus er svært smittsomt; så lite som 10-100 viruspartikler er nok til å forårsake 

sykdom  

o Hovedsakelig fekal-oral smitte 

 Direkte fra person til person 

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/clostridium-difficile-infeksjon
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 Via fekalt forurenset vann eller matvarer 

o Nærdråpesmitte 

o Indirekte smitte via forurensede kontaktpunkter  

 Tiltak ved mistenkt eller bekreftet norovirusinfeksjon i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

o Tiltakene må settes raskt i gang og være strenge – den mest effektive måten er å kvele 

en potensiell epidemi i startfasen 

o Aller viktigst er det raskt å skille de syke fra de friske! 

 Pasienter isoleres etter dråpesmitteregime så snart de får symptomer, se kap. 

2.3.8 

 Pasienter/beboere skal forbli isolert frem til 48 timer etter symptomfrihet  

 Pasienter/beboere skal instrueres i håndhygiene 

 Personale som merker symptomer skal gå hjem umiddelbart, og ikke vende 

tilbake før 48 timer etter symptomfrihet 

 Ved spesielle utfordringer, f.eks. pasienter med alvorlig 

demens/nevropsykiatriske symptomer og vandring lav terskel for kontakt med 

erfarne kolleger/teamoverlege 

o Ledelse og initial melding til andre ved mistenkt eller bekreftet utbrudd 

 Rask melding til institusjonsledelsen og teamoverlege 

 Melding til smittevernoverlegen i Bergen Kommune – ved større utbrudd varsling 

samme dag 

 Utpek en person i institusjonen som er ansvarlig for utbruddshåndteringen og før 

logg; se eget punkt under  

o Personalet  

 Dersom praktisk mulig bør det vurderes dedikert personalet til de syke, som ikke 

har kontakt med friske pasienter/beboere eller er involvert i tilbereding og 

servering av mat 

 Personalet bør ikke ha bijobber i andre avdelinger eller institusjoner før 

eventuelle utbrudd er over  

o Håndhygiene 

 Alkoholbasert hånddesinfeksjon er fremdeles standardmetode, selv om 

laboratorieforsøk viser at norovirus kan være vanskelig å fjerne eller drepe med 

vanlig hånddesinfeksjonsmiddel 

 Det finnes imidlertid ikke klinisk data som støtter en generell anbefaling 

om overgang fra desinfeksjon til håndvask i forbindelse med håndtering 

av pasienter med mistenkt eller bekreftet Norovirus-infeksjon 

 Det anbefales spritdesinfeksjon av hender med dobbel dose slik av 

virketiden for alkoholbasert desinfeksjon forlenges  

 Ved utbrudd av norovirusinfeksjon må det etter diskusjon med 

teamoverlege og smittevernoverlege i Bergen kommune vurderes å 

endre rutinene for håndhygiene, dvs.  

o Erstatte hånddesinfeksjon med håndvask etter vanlige 

retningslinjer, se kap. 2.1.2 
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o Siden det ikke finnes isolat med sluser i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner i kommunen, er det viktig at det også 

utføres håndhygiene med desinfeksjon etter eventuell håndvask 

på smitterom 

o Kjøkken og matservering 

 Ingen syke pasienter, pårørende eller personell med sykdom i hjemmet skal inn 

på kjøkkenet 

 Individuell servering av mat, buffet ikke tillatt under sykdomsutbrudd 

 Mat som står fremme; frukt etc., skal fjernes og kastes 

 Fokuser på god håndhygiene før og etter måltider 

 Frukt og grønnsaker vaskes godt før servering 

 Personell som pleier syke beboere/pasienter skal ikke være involvert i tilbereding 

og servering av mat  

o Prøvetaking 

 Avføringsprøve tas kun av 1-3 pasienter i starten av en eventuell epidemi til 

undersøkelse på norovirus-PCR. Dersom norovirus påvises, er eventuell 

ytterligere prøvetaking ikke nødvendig 

 Hensikten med prøvetaking er ikke primært å identifisere enkeltindivider, men 

påvise årsak til utbruddet 

o Loggføring av utbruddet 

 Avdelingen/enheten som har utbrudd skal føre logg, og som regel er det 

fornuftig at dette gjøres av sykehjemslege og avdelingsleder 

 Loggen bør inneholde følgende 

 Hvem er infisert (e)? 

 Hvilke(t) rom har beboer(e)/pasient(er) har ligget på i 

inkubasjonsperioden og symptomatisk fase?  

 Når inntraff symptomene?– dato og klokkeslett 

 Når ble smitteverntiltak startet og avsluttet?- dato og klokkeslett 

 Hva viser avføringsprøvene?  

o Varsling og oppdatering  

 Oppdateringer per e-post om utvikling og håndtering av utbruddet bør sendes til 

institusjonssjef, etatssjef, representant for forvaltningen, teamoverlege og 

smittevernoverlegen i Bergen kommune 

 Informasjon om at det foreligger et utbrudd skal også sendes til Fylkesmannen 

per e-post 

o Besøkende 

 Besøk bør innskrenkes til det helt nødvendige 

 Besøkende som har oppkast/diaré i familien bør ikke komme til sykehjemmet 

 Besøkende skal ikke oppsøke andre pasienter/beboere eller avdelinger etter å ha 

besøkt en pasient med bekreftet eller mistenkt norovirusenteritt 

o Renhold av rom og utstyr 

 Rengjøringspersonalet skal bruke hansker, smittefrakk og munnbind 

 Daglig rengjøring av rommer, inkludert bad og hyppig berørte kontaktpunkter (se 

kap. 2.1.6) 
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 Gulvklut brukt på smitterom skal ikke brukes andre steder, pakkes i gul plastpose 

(smittevask) og vaskes på 85 ° C 

 Eventuelt søl og sprut skal fjernes med oppsugingspapir og behandles som 

smitteavfall 

 Flekkdesinfeksjon utføres av hyppig berørte kontaktpunkter med enten 

PeraSafe® eller Virkon®, deretter vanlig rengjøring av rommet  

 Bruk mest mulig engangsutstyr, minimaliser frakt av utstyr inn og ut av rommet 

 Flergangsutstyr bør desinfiseres ved hjelp av varmedesinfeksjon eller kjemisk 

desinfeksjon, se kap. 2.1.6 

 Tilsølte tekstiler legges i gule sekker og behandles som smittevask 

 Eventuelle fellestoaletter rengjøres med regelmessige intervaller, f.eks. hver 

annen time 

o Tiltak ved opphevet smitte 

 Før pasient kan forlate smitterom etter opphevet isolasjon skal det gjennomføres 

helkroppsvask og skifte til rene klær og sengetøy 

 Rengjøring av rommet gjennomføres som beskrevet over («renhold av rom og 

utstyr»), med spesiell fokus på desinfeksjon av hyppig berørte kontaktpunkter og 

flekkdesinfeksjon av synlig forurensede overflater  

 Store flater, som gulv, rengjøres på vanlig måte  

 Sengetøy og institusjonstøy bør vaskes på 85 ° C 

 Gulvklut brukt på smitterom skal ikke brukes andre steder, pakkes i gul plastpose 

(smittevask) og vaskes på 85 ° C 

 Gardiner og annet inventar som ikke defineres som hyppig berørte 

kontaktpunkter (se kap. 2.1.6) desinfiseres kun ved synlig forurensning  

o Opptrapping av tiltak dersom ikke utbruddet kommer raskt under kontroll 

 Vurder kohortisolering, se kapittel 2.3.8 

 Vurder stenging av post/enhet 

 Inntak av nye pasienter stoppes 

 Evt. overflytning av pasienter mellom enheter, sykehjem, sykehus eller 

andre helseinstitusjoner utsettes, med mindre dette ikke hindrer 

nødvendig helsehjelp  

 Senter for smittevern ved HUS har også rådgivende funksjon for 

sykehjemsetaten og kan evt. kontaktes ved persisterende utbrudd 

o Meldeplikt 

 Enkelttilfeller av norovirusinfeksjon er ikke meldepliktig til MSIS 

 Ved utbrudd av norovirusinfeksjon 

 Rask beskjed til institusjonsledelse og teamoverlege  

 Varsling til smittevernoverlegen i Bergen kommune og fylkesmannen 

 Smittevernoverlegen har ansvar for evt. videre melding til 

Folkehelseinstituttet (www.vesuv.no) 

 Ved større utbrudd er det også viktig å utelukke vann- eller matbåren 

smitte. Smittevernoverlegen vil i samarbeid med Mattilsynet avklare 

hvilke tiltak som skal settes inn 

http://www.vesuv.no/
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2.3.6.6 Influensa 

 Formål 

o Forebygge influensasykdom hos den enkelte beboer/pasient 

o Forebygge og evt. å begrense utbrudd av influensa i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

 Bakgrunn 

o Influensa er en meget smittsom virusinfeksjon 

o I Norge forekommer det omkring 900 influensarelaterte dødsfall årlig, de fleste hos 

sårbare eldre, ofte beboere/pasienter i sykehjem 

o Influensa øker også risikoen for sekundære bakterielle luftveisinfeksjoner 

o Vanligvis opptrer influensa epidemisk i vinterhalvåret, og med tiårs mellomrom kan 

store, verdensomspennende epidemier (=pandemier) forekomme 

 Smitte 

o Influensavirus er meget smittsomt, og liten smittedose er tilstrekkelig for etablering av 

infeksjon 

o Smitter vanligvis gjennom nærdråpe- og/eller kontaktsmitte 

o Inkubasjonstid 1-3 dager, smitteførende fra symptomstart og som regel 3-5 dager frem i 

tid 

 Symptomer 

o Klassiske 

 Brått innsettende feber, muskelverk, sår hals, tørrhoste og hodepine  

o NB! Hos mange sykehjemsbeboere, spesielt med kognitiv svikt, kan klinikken være 

atypisk  

 Prøvetaking 

o Nasofarynksprøve til influensa-PCR 

o Ved utbrudd kun nødvendig med prøve fra indekskasus 

 Tiltak ved enkelttilfeller 

o Innskjerp hånd- og hostehygiene hos pasienter/beboere og personell 

o Lege vurderer indikasjon for evt. antiviral behandling eller forebygging ved kontakt med 

influensasyk beboer/pasient i symptomatisk fase , se 

 http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/influensa 

o Vurder isolering av pasient/beboer etter dråpesmitteregime, se kap. 2.3.8  

 I utgangspunktet anbefales isolering til og med 5. sykdomsdøgn 

 Individualiser beslutningen 

o Spesielt dersom den syke har sparsomt med luftveissymptomer  

o Gamle og svekkede, spesielt ved vedvarende hoste og feber, kan 

også være smitteførende lenger enn 5 dager etter debut 

 Dersom isolering er vanskelig å gjennomføre, f.eks. ved kognitiv svikt 

 Kontakt teamoverlege for drøfting 

 Vurder modifiserte smitteverntiltak  

o Tiltak ved utbrudd 

 Varsle smittevernlegen i Bergen Kommune og fylkesmannen 

 Vurdering kohortisolering, spesielt i avdelinger med flersengsrom, se kap. 2.3.8 

 Vaksiner uvaksinerte pasienter/beboere som ikke har utviklet 

influensasymptomer 

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/influensa


80 Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen kommune, versjon 1 

 

 Vurder indikasjon for evt. antiviral behandling eller forebygging ved kontakt med 

influensasyk beboer/pasient i symptomatisk fase(lege), se 

 http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/influensa 

o Forebygging 

 Årlig influensavaksinering av alle beboere/pasienter er anbefalt 

 Det er også anbefalt influensavaksine til helsepersonell med pasientkontakt 

 Spesielt dem som arbeider med sårbare pasienter, som det finnes mange 

av i sykehjem 

 Fokus på god hånd- og hostehygiene 

o Meldeplikt 

 Alle utbrudd av influensa er meldepliktige til smittevernoverlegen i Bergen 

kommune 

 Ingen meldeplikt ved enkelttilfeller 

 

2.3.6.7 Tuberkulose 

 Formål 

o Tidlig identifikasjon av eventuelle tilfeller med lungetuberkulose i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner  

o Begrense spredning av tuberkulose i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

o Adekvat smitteoppsporing ved påviste tilfeller av lungetuberkulose  

 Bakgrunn 

o Tuberkulose skyldes tuberkulosebakterien Mycobacterium tuberculosis, som spres ved 

såkalt luftsmitte fra individer med aktiv lungetuberkulose til nærkontakter 

o Tuberkulose regnes for å være en relativt lite smittsom sykdom 

o Opptil 90 % av dem som blir smittet med tuberkulose utvikler ikke klinisk sykdom 

o Tuberkulosebakterien kan ligge i «dvale» i mange år, og reaktiveres hos sårbare 

pasienter 

 Gamle individer med svekket immunsystem og komorbiditet 

 Pasienter som bruker immundempende medikamenter 

o Aktiv lungetuberkulose er sjeldent forekommende i norske sykehjem og 

langtidsinstitusjoner  

o De fleste nye tilfeller med tuberkulose sees blant innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn 

o Andre former for tuberkulose ansees ikke som smittsomme 

 Hva kan vekke mistanke om lungetuberkulose? 

o Tidligere tuberkuløs eksposisjon 

o Symptomer 

 Hoste av > 3 ukers varighet, ofte ledsaget av oppspytt, feber, nattesvette, 

vekttap, stingsmerter i brystet, redusert allmenntilstand og matlyst 

o Radiologiske funn (røntgen toraks) 

 Typiske kaverner (=hulrom), ofte med væskespeil og markert vegg, lokalisert i 

apikale lungeavsnitt 

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/influensa
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 Mer diffuse lungeinfiltrater kan også sees, og ved immunsvikt er det ikke uvanlig 

med relativt normale funn ved røntgen toraks  

 Tiltak ved mistenkt eller bekreftet lungetuberkulose 

o En beboer/pasient på sykehjem eller langtidsinstitusjon bør innlegges i sykehus ved 

mistanke om lungetuberkulose 

o I enkelt tilfeller, spesielt dersom transport mellom helseinstitusjoner er problematisk 

pga. alvorlig somatisk lidelse eller kognitiv svikt, kan primær utredning med 

ekspektoratprøver gjennomføres i sykehjem, og pasienten isoleres lokalt i påvente av 

resultatet 

o Under transport til sykehus bør pasient/beboer anvende kirurgisk munnbind 

o Dersom mistanken blir bekreftet bør beboer/pasient isoleres etter luftsmitteregime på 

sykehus frem til effektiv behandling har blitt gitt i 14 dager 

o Unntaksvis kan det bli aktuelt å behandle pasienter med smittsom tuberkulose på 

sykehjemmet 

 I så fall skal pasient/beboer isoleres på enerom, og personell skal bruke 

bekledning som ved luftsmitteisolasjon, dvs. gul smittefrakk, hansker og 

åndedrettsvern, se kap. 2.3.8 

 Etter at isolasjonen er opphørt og rommet skal brukes av en annen, er det 

tilstrekkelig med grundig vask og utlufting av rommet 

 Smitteoppsporing 

o Ved påvist tuberkulose i sykehjem, skal smittevernoverlegen i Bergen kommune 

kontaktes for gjennomføring av smitteoppsporing, jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 

4-2 

o Smitteoppsporing gjennomføres etter følgende mal, se lenke fra Tuberkuloseveilederen 

 http://www.fhi.no/artikler/?id=83372 

 Meldeplikt 

o Behandlingsansvarlig lege 

 Meldingspliktig til MSIS, gruppe A sykdom 

 Meldeplikt både når det gjelder diagnose og behandlingsresultatet 

o Smittevernoverlegen  

 Rapporteringsplikt til tuberkulosekoordinator og Folkehelseinstituttet om 

gjennomføring av smitteoppsporingen 

 For tuberkulosekontroll av arbeidstakere, se kap. 2.2.3 

 

2.3.6.8 Skabb 

 Formål 

o Adekvat behandling av enkelttilfeller og forebygging av utbrudd av skabb i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner  

 Bakgrunn 

http://www.fhi.no/artikler/?id=83372
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o De kliniske manifestasjonene ved skabb forårsakes av infestinasjon av skabbmidden 

Sarcoptes scabiei 

o Hunnmidden graver overflatiske skabbganger i huden, der larves klekkes fra egg etter 3-4 

døgn 

o Skabb kan ofte gå «under radaren» i sykehjem pga. lang inkubasjonstid og vansker med å 

oppdage skabbganger  

 Smittemåter    

o Ved direkte hudkontakt og seksuell kontakt  

o I sjeldne tilfeller indirekte kontaktsmitte gjennom sengeklær, håndklær og tøy dersom en 

person med skabbmidd nylig har benyttet disse 

o Ved vanlig skabb må hudkontakten vanligvis vare i minst 15 minutter for å smitte   

 Kliniske manifestasjoner 

o Sterk kløe, spesielt nattestid 

o Skabbganger 

 Hendene, fingre, håndledd, albuer, midje, lår og ytre genitalia 

 Krever grundig inspeksjon, med godt lys og evt. lupe 

o Skorpeskabb 

 Sees spesielt hos sykehjemspasienter 

 Kjennetegnes av betydelig avskalling, gjerne over større hudoverflater 

 Diagnose 

o Kliniske manifestasjoner 

o Sikker diagnose stilles kun ved mikroskopisk påvisning av skabbmidd eller av egg fra 

hudskrap fra klinisk mistenkt skabbgang 

 Man kan bruke en tynn nål til å isolere midden, mens skrap av middganger med 

skalpell egner seg for isolering av egg 

 Ta gjerne kontakt med hudlege ved tvil 

 Behandling 

o Skabb skal alltid behandles 

o Førstevalgspreparat er permetrin 5 % krem (Nix ®) som smøres inn i tørr hud 

 Hele hudoverflaten unntatt ansikt og hodebunn behandles 

 Smør også huden mellom fingre og tær, i armhuler, navle, ytre genitalia og sete 

 Etter minst 12 timer bør man dusje eller bade. Har man vasket hendene før åtte 

timer er gått bør hendene smøres på nytt 

 Det anbefales generelt å gjenta behandlingen etter én uke, men siden permetrin 

kan virke lokalirriterende på huden kan man – spesielt hos personer med en 

ømfintlig hudtype – ofte nøye seg med én behandlingsomgang 

o Ved behandlingssvikt anbefales det et alternativt middel enn det man har brukt, f.eks. 

peroral behandling med stromectol (Ivermectin®) 200 mg/kg kroppsvekt som 

engangsdose, og som gjentas etter 2 uker 

o For vellykket behandling er det viktig at klær, håndklær og sengetøy enten vaskes på 60 

°C eller oppbevares uten hudkontakt i tre døgn i romtemperatur, helst pakket inn i 

plastposer 

 Tiltak ved mistenkt/bekreftet skabb i sykehjem og langtidsinstitusjoner  
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o Innskjerping av basale smittevernrutiner, herunder spesielt håndhygiene 

o Vurdering av smitterisiko hos medbeboere/pasienter og personalet, primært basert på 

smittemåter og krav til hudkontakt for overføring av smitte 

o Klinisk undersøkelse og evt. behandling av dem som kan være smittet 

o Dersom smitte påvises hos personell eller pårørende, skal hele deres husstand også 

behandles uavhengig av symptomer 

o Ved vanlig skabb er det ikke nødvendig med desinfeksjon eller nedfrysing av klær og 

sengetøy 

o Ved mistanke om skorpeskabb  

 Kan det være lurt å rådføre seg med hudspesialist 

 Bør pasient/beboer isoleres etter kontaktsmitteregime inntil de er frie for 

levende skabbmidd 

 Meldeplikt 

o Skabb er ikke meldepliktig til MSIS 

o Ved utbrudd i sykehjem skal det vurderes kontakt med smittevernoverlegen i Bergen 

Kommune 

 

2.3.7 Antibiotikabruk og prøvetaking  

 Formål 

o Fremme rasjonell antibiotikabruk og fornuftig prøvetaking i forbindelse med 

infeksjonssykdom i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

o Begrense bruken av bredspektrede antibiotika, herunder spesielt kefalosporiner og 

kinoloner 

 Bakgrunn 

o Helsetjenesteassosierte infeksjoner forekommer ofte i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

 og er hyppigste årsak til akutte innleggelser i sykehus 

o Sykehjem i Bergen kommune er rustet til å behandle alvorligere infeksjoner enn tidligere 

o Det er en klar sammenheng mellom bruk av bredspektrede antibiotika og utvikling av 

antibiotikaresistens 

o For den enkelte pasient/beboer kan anbiotikabehandling gi bivirkninger, allergiske 

reaksjoner og komplikasjoner som f.eks. Clostridium difficile-enteritt 

 Prinsipper for rasjonell antibiotikabruk 

o Let etter klinisk infeksjonsfokus og vurder alvorlighetsgrad 

 God anamnese og grundig klinisk undersøkelse der dette er mulig 

 Men husk at ved infeksjoner i sykehjemspopulasjonen sees ofte 

 Sparsomt med lokale symptomer og fravær av feber 

 Akutt funksjonssvikt  

o Delirium, falltendens, gangvansker, urininkontinens 

 Alvorlig forløp pga. redusert forsvarsverk 

 Bruk kliniske skåringsverktøy der dette er hensiktsmessig 

 CRB-65 skår ved pneumoni 

 SIRS-kriteriene 

o Fornuftig prøvetaking 
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 Husk at mange beboere/pasienter er kolonisert med bakterier, spesielt i 

urinveier – det skal alltid være en fornuftig klinisk inngang til enhver 

dyrkningsprøve! 

 Tilstreb dyrkningsprøver fra infeksjonsfokus før oppstart med antibiotika dersom 

mulig 

 Et unntak fra denne hovedregelen er at det ikke anbefales 

ekspektoratprøve i forbindelse med luftveisinfeksjon i sykehjem, da det 

er meget vanskelig å få representativt materiale 

 Husk dynamikken i CRP-responsen  

 Kan være tilnærmet normal første infeksjonsdøgn 

 Stiger ofte dag 2-3 på tross av god antibiotikarespons 

 Må ikke nødvendigvis være normal ved seponering 

  Er en inflammasjonsmarkør, ikke nødvendigvis en infeksjonsmarkør 

 Unngå daglige målinger, klinisk respons viktigst! 

 PCR-undersøkelser kan også være aktuelt i infeksjonsdiagnostikken i sykehjem, 

først og fremst ved mistenkt Clostridium difficile eller norovirus– enteritt, og fra 

nasofarynksprøve i forbindelse med luftveisinfeksjon eller influensa 

o Tilstreb så smalspektret antibiotikabehandling som mulig  

o Legg alltid en plan for behandlingslengde og hvordan effekt skal evalueres 

 Bruk infeksjonsregistreringskjema i GBD, se kap. 3.4.1.2 

o Velg fortrinnsvis antibiotikabehandling basert på lokale eller nasjonale retningslinjer 

 http://sykehjemshandboka.no/ 

 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-

antibiotikabruk-i-primerhelsetjenesten 

 https://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-

sykehus/om/Sider/default.aspx 

o Husk at virale infeksjoner, som ikke responderer på antibakterielle midler, også er hyppig 

forekommende i sykehjem 

 

http://sykehjemshandboka.no/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-antibiotikabruk-i-primerhelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-antibiotikabruk-i-primerhelsetjenesten
https://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/om/Sider/default.aspx
https://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/om/Sider/default.aspx
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2.3.8 Isolering av pasienter med smittsomme sykdommer  

 Formål 

o Redusere risikoen for smitte fra beboere/pasienter til andre beboere/pasienter, 

personell og pårørende 

o Begrense omfanget av sykdomsutbrudd 

 Enhver form for isolering griper inn i beboers/pasients frihet 

o Eventuelle isoleringstiltak må alltid stå i rimelig forhold til muligheten for å oppnå 

målsetningen 

o Det må ofte utvises skjønn dersom pasient/beboer har alvorlig demens, spesielt ved 

samtidige nevropsykiatriske symptomer eller uttalt vandringstrang 

o Overdreven smittefrykt kan medføre iverksetting av for omfattende tiltak 

 Det er viktig å huske at det ikke er en direkte sammenheng mellom sykdommens alvorlighetsgrad 

og smittsomhet 

 Ved meget smittsomme sykdommer med kort inkubasjonstid og smitteførende periode er det 

indikasjon for strenge smitteverntiltak også i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

o F.eks. gastroenteritt forårsaket av norovirus 

 Spredning av smittestoff er avhengig av flere faktorer 

o Smittestoffets tilgjengelighet 

o Smittekilden 

o Smittemåte/vei 

o Smittemottaker  

 Smittestoff 

o Bakterier, virus, sopp eller parasitter 

o Disse mikroorganismenes evne til å gi sykdom er avhengig av  

 Smittedose 

 Sykdomsfremkallende evne; virulens 

 Smittestoffets evne til å overleve utenfor kroppen 

 Smittekilden 

o Vanligste kilde er beboer/pasient, personell eller pårørende 

o Husk at en person kan være smittekilde uten selv å ha symptomer på infeksjon 

 I inkubasjonsfasen, dvs. perioden frem til kliniske symptomer bryter ut 

 Bærer av en mikroorganisme uten at det tilkommer symptomer (kolonisering) 

o Smitte fra hender pga. mangelfull håndhygiene er en vanlig smittemåte 

o Medisinsk utstyr kan også være smittekilde, gjennom forurensning (kontaminering) 

 Mangelfull rengjøring eller desinfeksjon 

 Feil oppbevaring 

 Håndtering med urene hender 

o Brukt sengetøy som ristes eller sorteres kan forurense hender, arbeidstøy og rent utstyr  

o Det finnes eksempler på at salver, såper, medikamenter og lignende har vært kilde til 

spredning av infeksjoner 

o Gulv, vegger, gardiner og møbler har liten eller ingen betydning som smittekilde 

 Smittemåter, se for øvrig kap. 2.1.1  

o Husk at etterlevelse av basale smittevernrutiner er det viktigste for å bryte smittekjeden! 

o Smittemåter 
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 Direkte og indirekte kontaktsmitte 

 Dråpesmitte 

 Luftsmitte 

 Blod- og inokulasjonssmitte 

 Smittemottaker  

o En inngangsport er en forutsetning for smitteoverføring 

 Urinveier, gjennom brudd i hud- eller slimhinnebarrierer, luftveier etc. 

o Mottageligheten for infeksjon er også avhengig av  

 Pasient/beboers immunforsvar 

 Immunresponsen svekkes med årene, og pasienter/beboere har ofte 

kroniske grunnsykdommer eller immundempende behandling som gjør 

dem spesielt utsatte for infeksjoner 

 Kosthold 

 Ernæringssvikt øker risikoen for infeksjoner og redusert sårtilheling 

 Fremmedlegemer 

 Alle fremmedlegemer øker infeksjonsrisikoen 

o I sykehjem utgjør permanente urinkatetre en spesiell 

infeksjonsrisiko 

 Aktuelle isoleringstiltak i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

o Det finnes ikke ekte isolat, dvs. enerom med forgang og dekontaminator, ved sykehjem i 

Bergen kommune 

 Isolering bør som hovedregel foregå på vanlige enerom 

 I enkelte tilfeller må det vurderes om kohortisolering kan være aktuelt, se under 

o Det er stor variasjon når det gjelder andelen enerom fra institusjon til institusjon 

 Den enkelte institusjon har derfor et selvstendig ansvar for å planlegge 

pasientplassering ved mistanke om utbrudd av smittsomme sykdommer 

o Ved behov for isolering av pasienter er hovedregelen ingen utvendig merking av dører til 

pasientrom for å unngå stigmatisering 

 Dersom det sees behov for merking, for eksempel i forbindelse med sykdoms- 

utbrudd som er vanskelige å håndtere, påfør ikke grunn til isolasjon, men f.eks. « 

Isolert pasientrom, ta kontakt med personalet» 

o Generelle tiltak i forbindelse med isolering 

 NB! Oppretthold alltid gode rutiner for basalt smittevern, herunder spesielt 

håndhygiene 

 Husk å skifte hansker og utføre håndhygiene mellom rene og urene prosedyrer 

også inne på smitterommet! 

 Vanlig bestikk og servise benyttes 

 Etter bruk transporteres utstyret emballert i plastpose til nærmeste 

skyllerom for desinfisering i bekkenspyler, før det videresendes til 

kjøkken for rengjøring i oppvaskmaskin 

 Institusjonens tøy og tekstiler 

  Legges i plastsekk eller plastpose på rommet før det legges i tøysekk 

  Skal vaskes på 85 °C i minst 10 minutter 

 Unngå unødvendig risting av sengetøyet 
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  Tøyet skal ikke sorteres etter at det er tatt ut fra isolatet 

 Privat tøy som er forurenset av mulig infisert materiale 

 Emballeres i plastpose før transport til vaskeriet 

 Plagget vaskes separat på den temperatur som er anbefalt for det 

enkelte plagg 

 Når tøyet er lagt inn i maskinen, desinfiseres døråpningen med Virkon 

 Hvis privat tøy vaskes på lavere temperatur enn 85 C, skal 

vaskemaskinen kjøres tom eller med annet tøy på 85 C etterpå  

 Flergangsutstyr som bekken, vaskefat, pinsetter, skylleboller etc. 

 Pakkes inn i en plastpose før rommet forlates 

 Transporteres til skyllerommet for desinfeksjon i henholdsvis 

bekkenspyler, dekontaminator, eller instrumentvaskemaskin så raskt 

som mulig 

 Utstyr som ikke tåler varme, må desinfiseres kjemisk før det benyttes til 

andre, se kap. 2.1.6. 

 Engangsutstyr 

 Skal ikke lagres på rommet 

 Som er tatt inn på rommet kan ikke tas ut igjen 

 Må kasseres dersom det ikke brukes eller når isolasjonen oppheves 

 Rengjøring 

 Utføres som vanlig, ved søl av infeksiøst materiale utføres 

flekkdesinfeksjon, se kap. 2.1.6 

 Mopper, kluter og liknende transporteres til skyllerommet i plastpose for 

før det videresendes til vaskeriet 

 Moppestativ bør være rombundet så lenge isolasjonen pågår. Ved opphør av 

isolasjon desinfiseres og rengjøres moppestativet 

 Håndtering av smitteavfall 

 Kompresser, bleier, bandasjer og liknende som inneholder smitteførende 

kroppsvæsker som f.eks. blod, puss, avføring eller annet organisk 

materiale legges i kartong med rød plastsekk trukket godt ned over 

kartongens utside 

 Annet avfall, som f.eks. aviser, håndtørkepapir, blomster etc. kastes i 

restavfall 

 Transport av pasient 

 Bør reduseres til et minimum 

 Dersom beboer/pasient skal forlate rommet, må all eventuell sekresjon 

av infeksiøst materiale være under kontroll ved hjelper av bandasjer, 

bleier etc.  

 Beboer må ha rent tøy, ren seng og utføre håndhygiene før transport 

 Besøkende  

 Trenger ikke benytte beskyttelsesutstyr med mindre de deltar aktivt i 

stellet 

 Det er viktig med god informasjon til pårørende og at de informeres om 

betydningen av god håndhygiene 
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 Besøk bør begrenses, spesielt ved betydelig smittsomme sykdommer 

med kort inkubasjonstid og symptomatisk fase, som f.eks. norovirus-

enteritt 

 Opphør av isolasjon 

 Dynetrekk, laken og putevar håndteres som smittetøy  

 Dyne og pute legges i sekk merket ”smittetøy”, som vaskes på vaskeriet  

 Vaskbar madrass desinfiseres og rengjøres på rommet  

  Madrass med tøytrekk 

o Trekket tas av og sendes som smittetøy 

o Er madrassen synlig tilsølt bør den desinfiseres og rengjøres på 

sykerommet 

o NB! Bare vaskbare madrasser bør benyttes med tøytrekk  

 Seng, nattbord og annet inventar som pasienten har benyttet 

desinfiseres og rengjøres  

 Kontaktpunkter som sengelampe, dørhåndtak, brytere, armatur på 

vasker, dørhåndtak ol desinfiseres og rengjøres 

 Det anbefales at pasienten er ute av rommet når desinfeksjon pågår 

o Kontaktsmitteisolering 

 Aktuelle indikasjoner 

 Gastroenteritt uten oppkast 

 Clostridium difficile infeksjon med >3 diaréer per døgn  

 Herpes zoster eller hud- og sårinfeksjon med stafylokokker/ 

streptokokker, der sekresjonen ikke kan kontrolleres med bandasje  

 Infeksjon med VRE eller multiresistente gram negative stavbakterier, se 

for øvrig kap. 2.3.6.2 og 2.3.6.3 

o Vurder modifiserte smitteverntiltak eller kortvarig isolasjon 

dersom stor fare for spredning av VRE eller multiresistente gram 

negative stavbakterier  

 Ubehandlet skorpeskabb i tidlig fase 

o Dråpesmitteisolasjon 

 Beskyttelsesutstyr 

 Hansker, fortrinnsvis i nitril 

 Smittefrakk med lange ermer 

 Kirurgisk munnbind  

 Aktuelle indikasjoner 

 Gastroenteritt med oppkast, se for øvrig kap. 2.3.6.5 

 Influensa, se for øvrig kap. 2.3.6.6 

 MRSA, se for øvrig kap. 2.3.6.1  

o Som hovedregel skal pasienter med MRSA kolonisering/infeksjon 

ikke isoleres 

o Kortvarig isolering kan være aktuelt ved  

 MRSA-infeksjon 

  MRSA-kolonisering og annen samtidig infeksjon (spesielt 

i luftveier)  
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 I påvente av svar på MRSA-prøver etter innleggelse i 

sykehus og sykehjem utenfor Norden 

o Modifiserte smitteverntiltak  på én-eller flersengsrom 

 Aktuelle indikasjoner 

 Mindre alvorlige sårinfeksjoner, der sekresjonen lar seg kontrollere med 

bandasje 

 Mage-tarminfeksjoner med lite diaré som lar seg kontrollere med bleie 

 Kolonisering med VRE og multiresistente gram negative stavbakterier, se 

kap. 2.6.3.2 og 2.6.3.3 

o NB! Ved disse bærertilstandene anbefales enerom dersom mulig 

 Fokus på god etterlevelse av basale smittevernrutiner, evt. bruk av 

beboerbundet smittefrakk- og ikke-sterile hansker 

 Beboer/pasient skal ha adgang til fellesarealer og oppfordres/veiledes til å utføre 

god håndhygiene 

o Kohortisolering 

 Ved sykdomsutbrudd eller flere syke beboere/pasienter på flersengsrom, kan 

kohortisolering være aktuelt i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

 Et flersengsrom, flere rom eller en hel post kan fungere som isolat  

 Det må være et klart skille mellom kontaminerte og ikke-kontaminerte soner 

 Alle som kohortisoleres skal ha samme isolasjonskrevende diagnose 

 Effektiv kohortisolering ved svært smittsom sykdom med kort inkubasjonstid og 

sykdomsperiode innebærer oppretting av 3 kohorter 

 Kohort 1 består av syke pasienter/beboere 

 Kohort 2 består av pasienter/beboere som har vært i kontakt med syke, 

men ennå ikke fått symptomer 

 Kohort 3 består av pasienter/beboere som ikke har vært i kontakt med 

syke, f.eks. nye pasienter 

 Dersom mulig dedikert pleiepersonell til de syke  

o Luftsmitteisolering 

 Krever enerom med sluse og kontrollert undertrykksventilasjon, og er derfor 

aldri aktuelt i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

 Viktigste aktuelle indikasjon hos sykehjemspasienter er tuberkulose, se kap. 

2.3.6.7 

 

2.3.9 Vaksinasjon  

 Formål 

o Redusere forekomst, sykelighet og dødelighet av primært influensa og lungebetennelse 

forårsaket av pneumokokker 

 Bakgrunn 

o Den immunologiske vaksineresponsen er dårligere hos eldre enn yngre – vaksinasjon gir 

aldri full beskyttelse mot infeksjon! 

o Vaksinasjon mot influensa og pneumokokker reduserer infeksjonsrelatert sykelighet og 

dødelighet 
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 Influensavaksinasjon 

o Årlig influensavaksinasjon av beboere/pasienter reduserer sykelighet og dødelighet av 

influensa og reduserer risikoen for sekundære bakterielle komplikasjoner 

o Vaksinen består av virusdeler eller rensede viruskomponenter fra inaktiverte (ikke-

levende) virus; to stammer av influensa A og én stamme av influensa B 

o Influensavaksine må gis årlig, for best mulig tilpassing til hyppige endringer i virus 

o Årlig influensavaksinasjon bør i prinsippet tilbys til alle beboere/pasienter i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner  

 Eneste aktuelle unntaket er ellers friske (rehabiliterings)pasienter under 65 år 

o Gjennomføring 

 Avdelingsleder eller gruppeleder ansvarlig for systematisk vaksinering av 

beboere/pasienter på hver post/avdeling 

 Bør gis før forventet influensasesong, dvs. i september/oktober/november, men 

kan også gis på et senere tidspunkt 

 Personell med pasientkontakt skal også oppfordres til vaksinering 

 Vaksinasjonen skal registreres i skjemaet «vaksiner» i GBD eller i journalnotat i 

Profil 

 Pneumokokkvaksinasjon 

o Pneumokokker er hyppigste årsak til bakteriell lungebetennelse 

o 2 typer vaksine  

 23-valent polysakkaridvaksine (PPV23) basert på 23 forskjellige pneumokokk-

serotyper 

 13-valent konjugatvaksine (PKV13) basert på 13 forskjellige pneumokokk-

serotyper 

 Basisvaksinasjonen for både PPV23 og PKV13 er én dose 

 Hos de aller fleste sykehjemspasienter er det kun aktuelt med PPV23 

 Hos dem med anatomisk/funksjonell miltmangel eller HIV-infeksjon, anbefales 

det en kombinasjon av PPV23 og PKV13 ved primær vaksinasjon 

 Hos dem som tidligere har vært vaksinert med PPV23, anbefales det at 

det går minst 3 år før evt. tilleggsvaksinasjon med PKV13 

 Hos dem som ikke er vaksinert tidligere, anbefales det å gi PKV13 først 

o Alle beboere/pasienter i sykehjem og langtidsinstitusjoner bortsett fra ellers friske 

pasienter under 65 år, bør få tilbud om pneumokokkvaksinasjon hvert 10. år 

 Det er ikke nødvendig med måling av antistoffer før eventuell revaksinasjon 

o Hos pasienter med anatomisk/funksjonell miltmangel eller HIV-infeksjon skal det 

vurderes revaksinasjon med PPV etter 5 år basert på antistoffmålinger 

o Gjennomføring 

 Sykehjemslege og evt. pleiepersonell bidrar til innhenting av opplysninger 

omkring pneumokokkvaksinasjonstatus 

 Dersom det ikke fremkommer opplysninger om tidligere vaksinasjon bør 

beboer/pasient pneumokokkvaksineres etter angitte retningslinjer 

 Vaksinasjonen skal registreres i skjemaet «vaksiner» i GBD eller i journalnotat i 

Profil 

 Kan det være indikasjon for andre vaksiner i sykehjem og langtidsinstitusjoner? 
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o Det foreligger ikke generelle anbefalinger om andre vaksiner 

o Vaksine mot helvetesild (herpes zoster)kan vurderes 

 Er godkjent for pasienter/beboere over 50 år 

 Gir en samlet beskyttelser på omkring 60 % 

 Beskytter mot infeksjon og såkalt post-herpetisk nevralgi, som øker i 

forekomst med alder 

 Kan ikke gis til pasienter/beboere som står på immundempende medisiner eller 

har primær eller ervervet immunsvikt 

 Er foreløpig kun tilgjengelig via vaksineforsyningen ved Folkehelseinstituttet 

 Er betydelig dyrere enn influensa- og pneumokokkvaksine og bruken er foreløpig 

lite utbredt i sykehjem og langtidsinstitusjoner  

 Generelle kontraindikasjoner mot vaksinasjon 

 Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine  

 Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen  

 Akutt infeksjon med feber over 38 °C 
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2.4 Infeksjonsovervåkning og utbruddshåndtering  

 Formål 

o Holde løpende oversikt over 

 Omfanget av smittsomme sykdommer og bærertilstander i sykehjem og 

langtidsinstitusjoner  

 Andelen pasienter med akutte infeksjonssykdommer  

 Bakterielle infeksjoner som krever antibiotikabehandling 

 Andre infeksjoner som ikke antibiotikabehandles, herunder spesielt 

virale luftveis- og magetarm-infeksjoner 

o Øke den kliniske årvåkenheten overfor utbrudd av smittsomme sykdommer og bedre 

håndteringen av dem 

 

2.4.1 Rapportering til meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 

 Sykehjemslege har, som andre leger, plikt til å melde tilfeller av såkalte gruppe A sykdommer 

med full pasientidentitet til Folkehelseinstituttet 

o Se http://www.fhi.no/artikler/?id=98685 for detaljer 

  Meldingsskjema til MSIS kan printes ut via http://www.fhi.no/dokumenter/68f8d3d11d.pdf 

o Kopi av meldingen skal gå til smittevernoverlegen i Bergen kommune 

 

2.4.2 Prevalensundersøkelser  

 Sykehjem er pliktige til å delta i prevalensundersøkelser av helsetetjenesteassosierte infeksjoner 

(HAI) og antibiotikaregistrering en gang hvert halvår i henhold til NOIS-registerforskriften og 

Forskrift om smittevern i helsetjenesten 

 Gjennomføres som såkalte punktprevalensundersøkelser, det vil si på én valgfri dag i en gitt uke 

 Følgende HAI skal registreres:  

o Urinveisinfeksjoner 

o Nedre luftveisinfeksjoner  

o Infeksjon i operasjonsområde 

 Overflatisk postoperativ sårinfeksjon 

 Dyp postoperativ sårinfeksjon, herunder også postoperativ infeksjon i 

organ/hulrom 

o Hud- og bløtvevsinfeksjoner 

 Gjennomføring  

o Se lenke til registreringsmal for detaljer 

 6http://www.fhi.no/dokumenter/1cf7434d5c.pdf 

o Sykehjemslege har ansvar for å registrere alle HAI i avdelingen/institusjonen utfra angitte 

diagnostiske kriterier, samt å foreta registrering av antibiotikabruk 

o Fagsykepleier har ansvar for innsamling av registreringene og innsending av en samlet 

rapport fra institusjonen til Folkehelseinstituttet via følgende lenke 

 http://www.fhi.no/artikler/?id=103381 

http://www.fhi.no/artikler/?id=98685
http://www.fhi.no/dokumenter/68f8d3d11d.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/1cf7434d5c.pdf
http://www.fhi.no/artikler/?id=103381
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2.4.3 Bruk av infeksjonsregistreringskjema  

 I journalsystemet GBD åpnes det for systematisk registrering av infeksjoner hos pasienter innlagt 

ved sykehjem 

 Gjennomføring 

o Legeoppgave 

 Gruppeleder eller annet pleiepersonell ved de ulike sengepostene bør også 

minne legen som starter infeksjonsbehandling eller diagnostiserer infeksjon om 

at infeksjonsregistreringskjema skal fylles ut 

o Infeksjonsregistreringskjema i GBD skal opprettes samme dag som antibiotikabehandling 

startes eller infeksjon påvises 

o Skjemaet erstatter vanlig legenotat, og fritekstfeltet kan brukes til detaljer omkring 

anamnese, kliniske funn, begrunnelse for antibiotikavalg etc. 

o Skjemaet kan oppdateres underveis ved f.eks. doseendring, skifte av antibiotika, 

mikrobiologiske prøvesvar. Det skal ikke registreres nytt skjema ved endringer – det skal 

kun lages ett skjema per. infeksjonsepisode 

o Dersom en glemmer å opprette skjema når behandling startes, vil det dukke opp et 

varsel under «påminnelser» nederst til venstre i skjermbildet  

o Lege som overtar en pasient som fyller kriteriene for infeksjonsregistrering uten at 

skjema er opprettet, har en ansvar for å følge dette videre opp 

o Det skal også opprettes skjema for følgende pasientgrupper 

 Ved infeksjoner som ikke nødvendigvis krever antibiotika/antiviral medikasjon, 

f.eks. virale gastroenteritter, influensa etc.  

 Der antibiotikabehandlingen er startet ved sykehus og fullføres ved sykehjem 

 Der antibiotika gis forebyggende, f.eks. ved residiverende UVI. NB! Da kan man 

ikke føre sluttdato i skjemaet 

o Når infeksjonsbehandlingen opphører har den til enhver tid behandlingsansvarlige lege 

ansvar for å sluttføre infeksjonsregistreringen 

 

2.4.4 Håndtering av infeksjonsutbrudd  

 Definisjon 

o To eller flere tilfeller av samme sykdom som mistenkes å ha felles kilde 

 Bakgrunn 

o De fleste infeksjonsutbrudd i sykehjem og langtidsinstitusjoner skyldes sykdommer med 

kort inkubasjonstid og smitteførende periode 

 Norovirus-enteritt er kanskje det mest klassiske eksempelet, og hyppigst 

forekommende rapporterte utbruddsmikrobe i helseinstitusjon i 2014 (n=43) 

o Bærertilstand/infeksjon med MRSA var i 2014 det nest hyppigste agens rapportert i 

forbindelse med utbrudd i helseinstitusjoner (n=10) 

 Tiltak i sykehjem og langtidsinstitusjoner ved mistanke om/bekreftet infeksjonsutbrudd 
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o Intern varsling 

 Institusjonssjef, sykehjemslege, teamoverlege, etatsledelsen og forvaltningen 

varsles  

o Ekstern varsling 

 Smittevernoverlegen i Bergen kommune varsles per telefon eller e-post 

 Fylkesmannen varsles via e-post  

 Ved spesielt alvorlige/omfangsrike utbrudd der smittevernlegen ikke er 

tilgjengelig, kan døgnåpen Smittevernvakt ved Folkehelseinstituttet kontaktes 

per telefon utenom arbeidstiden på følgende telefonnummer: 21 07 63 48  

o Rask igangsetting av fornuftige smitteverntiltak er det viktigste lokale tiltaket for 

begrensning av sykdomsutbrudd 

o Sykehjemslege og teamoverlege lager i samarbeid med smittevernoverlegen en plan for 

videre utbruddshåndtering basert på følgende hovedpunkter 

 Lag en kasusdefinisjon, se side 30 i følgende lenke for detaljer 

 http://www.fhi.no/dokumenter/1ca929a5a4.pdf 

 Er det indikasjon for isolering av syke pasienter/beboere eller dem som har vært 

i kontakt med syke?  Se for øvrig kap. 2.3.8 

 Hvor stort er omfanget og hva er mistenkt/bekreftet smittestoff? 

 Hva/hvem er mistenkt smittekilde? 

 Hvordan har smitteoverføringen skjedd?  

 Skal det foretas mikrobiologisk prøvetaking av utvalgte pasienter/beboere?  

 Evaluer tiltakene underveis  

o Smittevernoverlegen, eventuelt i samarbeid med Mattilsynet ved mistanke om matbåren 

smitte, har det primære, formelle ansvaret for utbruddsoppklaring av lokale utbrudd 

o Ved mistanke om nasjonale utbrudd, har Folkehelseinstituttet ansvar for 

utbruddsoppklaringen, i samarbeid med de berørte kommunene 

 

http://www.fhi.no/dokumenter/1ca929a5a4.pdf
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2.5 Skjema og lenker til skjema  

 MSIS-skjema: http://www.fhi.no/dokumenter/68f8d3d11d.pdf 

 Skjema knyttet til prevalensundersøkelser 

o Registreringsmal: http://www.fhi.no/dokumenter/1cf7434d5c.pdf 

o Helsetjenesteassosierte infeksjoner - registreringsskjema for bruk på 

avdeling, september 2015 (Word) 

o Vedlegg 3 Systemisk antibiotikabruk - registreringsskjema for bruk på avdeling, 

november 2015 (Word) 

 Kontroll av kritiske punkter 

o Skjema nevnt under dette punktet, bortsett fra skjema for sykehjemslege, er 

laget etter mal fra «Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og 

langtidsinstitusjoner i Oslo Kommune, august 2011»  

 For avdelingssykepleier (vedlegg 1) 

 For verneombud (vedlegg 2) 

 For avdelingsleder renhold (vedlegg 3) 

 For vaktmester/teknisk ansvarlig (vedlegg 4) 

 For sykehjemslege (vedlegg 5)  

 Rutiner for stikkskader (vedlegg 6) 

o Skjema laget etter mal fra «Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og 

langtidsinstitusjoner i Oslo Kommune, august 2011»  

 Intern revisjon av infeksjonskontrollprogrammet (vedlegg 7) 

o Skjema er med laget etter mal fra «Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og 

langtidsinstitusjoner i Oslo Kommune, august 2011» 

 Systematisk gjennomgang av avviksmeldinger (vedlegg 8) 

o Skjema er med laget etter mal fra «Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og 

langtidsinstitusjoner i Oslo Kommune, august 2011» 

 Lokal godkjenning av infeksjonskontrollprogrammet (vedlegg 9) 

 

http://www.fhi.no/dokumenter/68f8d3d11d.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/1cf7434d5c.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/37a317569a.docx
http://www.fhi.no/dokumenter/37a317569a.docx
http://www.fhi.no/dokumenter/42bbaca1cf.docx
http://www.fhi.no/dokumenter/42bbaca1cf.docx
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610
https://www.helsetilsynet.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6499&Main_6157=6263:0:25,6493&Content_6499=6259:61849::0:6184:4:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6499&Main_6157=6263:0:25,6493&Content_6499=6259:61849::0:6184:4:::0:0
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-15-1690/
http://vaskeritilsynet.no/files/smittevern_for_vaskerier_som_behandler_tekstiler_til_helseinstitusjoner_2015_0.pdf
http://vaskeritilsynet.no/files/smittevern_for_vaskerier_som_behandler_tekstiler_til_helseinstitusjoner_2015_0.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/fcd9d04208.pdf
http://www.fhi.no/dav/A670B7F77D.pdf
http://vaskeritilsynet.no/files/smittevern_for_vaskerier_som_behandler_tekstiler_til_helseinstitusjoner_2015_0.pdf
http://vaskeritilsynet.no/files/smittevern_for_vaskerier_som_behandler_tekstiler_til_helseinstitusjoner_2015_0.pdf
http://www.infeksjonskontroll.no/
http://www.utviklingssenter.no/kort-for-munn-og-tannstell.4914510-179650.html
http://www.utviklingssenter.no/kort-for-munn-og-tannstell.4914510-179650.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196
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Kapittel 2.2 

 Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente 

bakterier: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-05-700 

 Forskrift om tuberkulosekontroll: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205 

 Nasjonal MRSA-veileder, tilgjengelig via: http://www.fhi.no/dokumenter/9bc2e5e450.pdf 

 Nasjonal tuberkuloseveileder, FHI, tilgjengelig via: http://www.fhi.no/publikasjoner-og-

haandboker/tuberkuloseveilederen 

 ESBL-holdige gramnegative stavbakterier - smitteverntiltak i helseinstitusjoner: 

http://www.fhi.no/artikler/?id=85878  

 Håndtering av vankomycinresistente enterokokker (VRE) ved norske sykehus og 

sykehjem: 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6

493&MainContent_6263=6464:0:25,6513&List_6212=6218:0:25,6497:1:0:0:::0:0 

 Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst, tilgjengelig via: 

http://www.infeksjonskontroll.no/ 

 Smittevernveilederen (Smittevernboka), FHI, faglig oppdatert sept. 2015: 

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernbok 

 Smittevernloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55 

 Forskrift om utførelse av arbeid; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357 

 Vaksinasjonshandboka, FHI:  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Main_6157&Main_6157=7139:0:25,5501 

 

http://www.fhi.no/dav/B404261F7B.pdf
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-20-825
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-05-700
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205
http://www.fhi.no/dokumenter/9bc2e5e450.pdf
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/tuberkuloseveilederen
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/tuberkuloseveilederen
http://www.fhi.no/artikler/?id=85878
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6493&MainContent_6263=6464:0:25,6513&List_6212=6218:0:25,6497:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6493&MainContent_6263=6464:0:25,6513&List_6212=6218:0:25,6497:1:0:0:::0:0
http://www.infeksjonskontroll.no/
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernbok
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Main_6157&Main_6157=7139:0:25,5501
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Kapittel 2.3 

2.3.1 

 Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner – nettbasert veileder: 

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/kateterassosierte-urinveisinfeksjoner 

 Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. Smittevern 15. Nasjonalt folkehelseinstitutt 

2006: http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf  

 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem – våren 2015: 

http://www.fhi.no/dokumenter/51d10e1b80.pdf 

 Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i 

helseinstitusjoner (PIAH). Registreringsmal for sykehjem: 

http://www.fhi.no/dokumenter/1cf7434d5c.pdf 

 Bruk av intermitterende kateterisering – IK – nasjonale retningslinjer for helsepersonell. NSFs 

faglige sammenslutning av sykepleiere i urologi – FSU. Norsk sykepleierforbund 2005: 

https://www.nsf.no/ikbViewer/Content/183030/Retningslinjer-

utforming%20endelig%20utkast%20september%202005.pdf 

 Om stell av nefrostomikateter. Informasjon til pasienter og helsepersonell: 

http://www.siv.no/SiteCollectionDocuments/Brosjyrer/Nefrostomikateter_kirurgi3a.pdf 

 Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer: 

http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprosedyrer/urinpr%C3%B8ve-til-

bakteriologisk-unders%C3%B8kelse 

 Metodebok for sykehjemsleger, versjon 1 2015: 

http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/urinveisinfeksjoner 

2.3.2 

 Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. Smittevern 15. Nasjonalt folkehelseinstitutt 

2006: http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf  

 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem – våren 2015: 

http://www.fhi.no/dokumenter/51d10e1b80.pdf 

 http://www.infeksjonskontroll.no/portal/page/portal/Infeksjonskontroll/forebygging?p_dimensi

on_id=290502 

 Utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenester, Veiledningshefte for tann – og munnstell: 

http://www.utviklingssenter.no/kort-for-munn-og-tannstell.4914510-179650.html 

 Basale smittevernrutiner i helsetjenesten - veileder for helsepersonell, faglig oppdatert juni 2014, 

tilgengelig via: http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka 

 Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst, tilgjengelig via: 

www.infeksjonskontroll.no 

 Metodebok for sykehjemsleger: http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/pneumoni 

 Fagprosedyrer; Helsebibilioteket: 

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/oksygenbehandling-for-voksne-pasienter-

innlagt-pa-sykehus 

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/kateterassosierte-urinveisinfeksjoner
http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/51d10e1b80.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/1cf7434d5c.pdf
https://www.nsf.no/ikbViewer/Content/183030/Retningslinjer-utforming%20endelig%20utkast%20september%202005.pdf
https://www.nsf.no/ikbViewer/Content/183030/Retningslinjer-utforming%20endelig%20utkast%20september%202005.pdf
http://www.siv.no/SiteCollectionDocuments/Brosjyrer/Nefrostomikateter_kirurgi3a.pdf
http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprosedyrer/urinpr%C3%B8ve-til-bakteriologisk-unders%C3%B8kelse
http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprosedyrer/urinpr%C3%B8ve-til-bakteriologisk-unders%C3%B8kelse
http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/urinveisinfeksjoner
http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/51d10e1b80.pdf
http://www.infeksjonskontroll.no/portal/page/portal/Infeksjonskontroll/forebygging?p_dimension_id=290502
http://www.infeksjonskontroll.no/portal/page/portal/Infeksjonskontroll/forebygging?p_dimension_id=290502
http://www.utviklingssenter.no/kort-for-munn-og-tannstell.4914510-179650.html
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka
http://www.infeksjonskontroll.no/
http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/pneumoni
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/oksygenbehandling-for-voksne-pasienter-innlagt-pa-sykehus
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2.3.3 

 NISF- Norsk interessegruppe for sårtilheling, Retningslinjer for generell sårbehandling 2008: 

http://nifs-saar.no/pdf/retningslinjer/generell_saarbehandling.pdf 

 Slagsvold, C-E, Stranden, E. Venøse leggsår. Tidskrift Norsk Lægeforening 2005; 125: 891 – 4.  

 Stranden, E, Slagsvold, C-E. Arterielle sår i underekstremiteten. Tidskrift Norsk Lægeforening 

2005; 125: 895 – 8.  

 Vaagbø, G. Behandling av brannskader i allmennpraksis. Tidskrift Norsk Lægeforening 2005; 125: 

1482-5.  

 Knudsen, CW, Tønseth KA Trykksår – forebygging og behandling. Tidskrift Norsk Lægeforening 

2011: 131:464 – 7 

 Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta, Smittevern 15. Nasjonalt folkehelseinstitutt, 

Oslo 2006: http://www.fhi.no/dav/912976c21a.pdf 

 Basale smittevernrutiner i helsetjenesten, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2009: 

http://www.fhi.no/dokumenter/fcd9d04208.pdf 

 Nasjonal veileder for håndhygiene. Smittevern 11. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo 2004 

http://www.fhi.no/dav/A670B7F77D.pdf 

 Metodebok for sykehjemsleger: http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-hud-sar-

og-blotvev 

2.3.4 

  Smittevern 21. Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner, nasjonal veileder, 

Folkehelseinstituttet 2013: http://www.fhi.no/dokumenter/42a52635f9.pdf 

 Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst, tilgjengelig via: 

www.infeksjonskontroll.no 

 Webster J et. al. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous 

catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 14; 8: CD007798. 

 Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta, Smittevern 15. Nasjonalt folkehelseinstitutt, 

Oslo 2006: http://www.fhi.no/dav/912976c21a.pdf 

 Basale smittevernrutiner i helsetjenesten, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2009: 

http://www.fhi.no/dokumenter/fcd9d04208.pdf 

 Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011:  

http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf 

2.3.5 

 Nettbasert veileder i smittevern for kommunehelsetjenesten (Smittevernboka): 

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka 

 Metodebok for sykehjemsleger: http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-

sykehjem-generelle-prinsipper 

http://nifs-saar.no/pdf/retningslinjer/generell_saarbehandling.pdf
http://www.fhi.no/dav/912976c21a.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/fcd9d04208.pdf
http://www.fhi.no/dav/A670B7F77D.pdf
http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-hud-sar-og-blotvev
http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-hud-sar-og-blotvev
http://www.fhi.no/dokumenter/42a52635f9.pdf
http://www.infeksjonskontroll.no/
http://www.fhi.no/dav/912976c21a.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/fcd9d04208.pdf
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka
http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-sykehjem-generelle-prinsipper
http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-sykehjem-generelle-prinsipper
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2.3.6 

2.3.6.1 

 MRSA-veilederen, smittevern 16: http://www.fhi.no/dokumenter/9bc2e5e450.pdf 

 Smittevern i helsetjenesten, mikrobespesifikke tiltak, FHI, tilgjengelig via: 

http://www.fhi.no/artikler/?id=61764 

2.3.6.2 

 Smittevern i helsetjenesten, mikrobespesifikke tiltak, FHI, tilgjengelig via: 
http://www.fhi.no/artikler/?id=91514 

2.3.6.3 

 ESBL-holdige gramnegative stavbakterier - smitteverntiltak helseinstitusjoner, FHI: 

http://www.fhi.no/artikler/?id=85878 

 Forebygging og kontroll av spredning av multiresistente gram negative stavbakterier og ESBL-

holdige bakterier i helseinstitusjoner, FHI: http://www.fhi.no/dav/96331178b9.pdf 

 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv.: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592 

2.3.6.4 

 Clostridium difficile-infeksjon - veileder for helsepersonell, FHI: 

http://www.fhi.no/artikler/?id=82697 

 Nye meldingspliktige sykdommer - endringer i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften: 

http://www.fhi.no/artikler/?id=100744 

 Skjemaer og meldingsgang til MSIS: http://www.fhi.no/artikler/?id=103486 

2.3.6.5 

 Norovirus-magetarminfeksjoner i kommunale helseinstitusjoner: 

http://www.fhi.no/dokumenter/1600c0cfd7.pdf 

 Norovirusenteritt - veileder for helsepersonell: http://www.fhi.no/artikler/?id=82829 

 Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-740 

2.3.6.6 

 Influensa-veileder for helsepersonell: http://www.fhi.no/artikler/?id=83691 

 Metodebok for sykehjemsleger: http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/influensa 

 Influensavaksinasjon – veileder for helsepersonell: http://www.fhi.no/artikler/?id=68694 

http://www.fhi.no/dokumenter/9bc2e5e450.pdf
http://www.fhi.no/artikler/?id=61764
http://www.fhi.no/artikler/?id=91514
http://www.fhi.no/artikler/?id=85878
http://www.fhi.no/dav/96331178b9.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592
http://www.fhi.no/artikler/?id=82697
http://www.fhi.no/artikler/?id=100744
http://www.fhi.no/artikler/?id=103486
http://www.fhi.no/dokumenter/1600c0cfd7.pdf
http://www.fhi.no/artikler/?id=82829
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-740
http://www.fhi.no/artikler/?id=83691
http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/influensa
http://www.fhi.no/artikler/?id=68694
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 Varsling om smittsomme sykdommer: http://www.fhi.no/tema/smittevern-og-

overvaaking/varsling 

2.3.6.7 

 Tuberkuloseveilederen: http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/tuberkuloseveilederen 

 Tuberkulose-veileder for helsepersonell: http://www.fhi.no/artikler/?id=82882 

 Forskrift om tuberkulosekontroll: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205 

 Behandling med biologiske DMARDs (sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler) og risiko 

for tuberkulose http://www.fhi.no/dokumenter/9edaa7db18.pdf 

 Varsling om smittsomme sykdommer: http://www.fhi.no/tema/smittevern-og-

overvaaking/varsling 

2.3.6.8 

 Skabb – veileder for helsepersonell: http://www.fhi.no/artikler/?id=82865 

 Varsling om smittsomme sykdommer: http://www.fhi.no/tema/smittevern-og-

overvaaking/varsling 

2.3.7 

 Metodebok for sykehjemsleger: http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-

sykehjem-generelle-prinsipper 

 Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten: 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-antibiotikabruk-i-

primerhelsetjenesten 

 Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus: 

https://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/om/Sider/default.aspx 

2.3.8 

 Isoleringsveilederen, smittevern 9: http://www.fhi.no/dokumenter/A6C04CB312.pdf 

 Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610 

 Basale smittevernrutiner i helsetjenesten, FHI, 2009: 

http://www.fhi.no/dokumenter/fcd9d04208.pdf 

 Norovirus i kommunale helseinstitusjoner, FHI:  

http://www.fhi.no/dokumenter/2c1b9f4145.pdf 

 Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta, Smittevern 15. FHI,2006: 

http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf 

 Nasjonal veileder for håndhygiene. Smittevern 11. FHI,2004: 

http://www.fhi.no/dav/A670B7F77D.pdf 

 Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196 

http://www.fhi.no/tema/smittevern-og-overvaaking/varsling
http://www.fhi.no/tema/smittevern-og-overvaaking/varsling
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/tuberkuloseveilederen
http://www.fhi.no/artikler/?id=82882
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205
http://www.fhi.no/dokumenter/9edaa7db18.pdf
http://www.fhi.no/tema/smittevern-og-overvaaking/varsling
http://www.fhi.no/tema/smittevern-og-overvaaking/varsling
http://www.fhi.no/artikler/?id=82865
http://www.fhi.no/tema/smittevern-og-overvaaking/varsling
http://www.fhi.no/tema/smittevern-og-overvaaking/varsling
http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-sykehjem-generelle-prinsipper
http://sykehjemshandboka.no/infeksjoner/infeksjoner-i-sykehjem-generelle-prinsipper
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-antibiotikabruk-i-primerhelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-antibiotikabruk-i-primerhelsetjenesten
https://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/om/Sider/default.aspx
http://www.fhi.no/dokumenter/A6C04CB312.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610
http://www.fhi.no/dokumenter/fcd9d04208.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/2c1b9f4145.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
http://www.fhi.no/dav/A670B7F77D.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196
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 Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på 

arbeidsplassen: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-20-825 

 Arbeidsmiljøloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 

 Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner: 

http://vaskeritilsynet.no/files/smittevern_for_vaskerier_som_behandler_tekstiler_til_helseinstitu

sjoner_2015_0.pdf 

2.3.9 

 Pneumokokkvaksinasjon - veileder for helsepersonell: http://www.fhi.no/artikler/?id=68701 

 Influensavaksinasjon- veileder for helsepersonell: http://www.fhi.no/artikler/?id=68694 

 Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge: 

http://www.fhi.no/dokumenter/81095bb9ef.pdf 

 Varicella- og herpes zostervaksinasjon - veileder for helsepersonell: 

http://www.fhi.no/artikler/?id=68714 

Kapittel 2.4 

 Meldingssystem for smittsomme sykdommer – MSIS; http://www.fhi.no/artikler/?id=99105 

 Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helstetjenesteassosierte infeksjoner 

(NOIS-registerforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-611 

 Om prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i 

sykehjem, NOIS-PIAH: http://www.fhi.no/artikler/?id=63093 

 Smittevern 17, Utbruddshåndboka, FHI: http://www.fhi.no/dokumenter/1ca929a5a4.pdf 

 Utbrudd av smittsomme sykdommer - veileder for helsepersonell: 

http://www.fhi.no/artikler/?id=82602 

 Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven].: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55 

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-20-825
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
http://vaskeritilsynet.no/files/smittevern_for_vaskerier_som_behandler_tekstiler_til_helseinstitusjoner_2015_0.pdf
http://vaskeritilsynet.no/files/smittevern_for_vaskerier_som_behandler_tekstiler_til_helseinstitusjoner_2015_0.pdf
http://www.fhi.no/artikler/?id=68701
http://www.fhi.no/artikler/?id=68694
http://www.fhi.no/dokumenter/81095bb9ef.pdf
http://www.fhi.no/artikler/?id=68714
http://www.fhi.no/artikler/?id=99105
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-611
http://www.fhi.no/artikler/?id=63093
http://www.fhi.no/dokumenter/1ca929a5a4.pdf
http://www.fhi.no/artikler/?id=82602
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
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2.7 Vedlegg 

Vedlegg 1. Kontroll av kritiske punkter – avdelingssykepleier 

Dette er et forslag til skjema som kan brukes. Kontrollen bør utføres av avdelingsleder for pleie- og 

omsorgspersonalet én gang hver 3. mnd.; arbeidet kan delegeres til annet personell. Utfylt skjema bør 

oppbevares sammen med infeksjonskontrollprogrammet. 

 

Kommentarer:  

 

 

 

 

 

 

Dato:      Sign.:  

Håndhygiene Ja Nei 

Blir håndhygiene utført før og etter stell og behandling av beboere?   
Blir håndhygiene utført etter håndtering av forurenset utstyr og før håndtering av rent utstyr?   
Blir håndhygiene utført før og etter kontakt med pasienter/beboere med infeksjonssykdom?   
Er dispensere for såpe, desinfeksjonsmiddel og engangshåndklær fylt opp?   
Er sår og rifter på personalets hender dekket til?    
Arbeidsantrekk og beskyttelsesutstyr 

Bruker personalet fullt arbeidsantrekk?   
Blir arbeidsantrekket kun brukt på institusjonens område?   
Skiftes arbeidsantrekket daglig og alltid når det er tilsølt?    
Fjernes ringer, klokker og evt. håndsmykker i arbeidstiden?   
Kjenner personalet retningslinjer for bruk av beskyttelsesutstyr?   
Desinfeksjon og sterilisering 

Har avdelingen nødvendige kjemiske desinfeksjonsmidler?   
Er holdbarhetsdatoen på desinfeksjonsmidler sjekket og i orden?    
Er det rengjøringsmiddel i dekontaminatoren?   
Kjenner alt personalet til prosedyrer for desinfeksjon og sterilisering?    
Håndtering av avfall 

Er forbruksavfall korrekt emballert?    
Har avdelingen nødvendig utstyr for håndtering av smitte/ risikoavfall?   
Er stikkende/skjærende avfall korrekt emballert?     
Har kontrollen ført til skriftlig avviksmelding?    
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Vedlegg 2. Kontroll av kritiske punkter- verneombud 

Dette er et forslag til skjema som kan brukes. Kontrollen bør utføres av verneombud minst én gang hver 3. 

mnd. Hele eller deler av kontrollen kan delegeres til andre. Utfylt skjema bør oppbevares sammen med 

infeksjonskontrollprogrammet 

 

Kommentarer:  

 

 

 

 

 

Dato:      Sign.:  

Vern mot blodsmitte Ja Nei 

Brukes hansker ved fare for kontakt med blod?   

Kastes brukte sprøytespisser direkte i egnet beholder, uten at beskyttelseshylse settes på 

sprøytespiss/kanyle etter bruk? 
  

Kjenner personalet strakstiltakene og øvrige rutiner ved blodsmitteuhell?   

Kommer det klart frem i skriftlige rutiner hvilke leger man kan kontakte ved blod/inokulasjonssmitteuhell?   

Bruker avdelingen eget meldeskjema ved blod/inokulasjonssmitteuhell, og er skjemaet lett tilgjengelig?    

Beskyttelsesutstyr   

Har personalet lett tilgang på nødvendig beskyttelsesutstyr, herunder spesielt hansker, beskyttelsesfrakk 

og munnbind?  
  

Vaksinasjon/undersøkelse av arbeidstaker    

Er personalet kjent med plikter og rutiner ved forhåndsundersøkelse for MRSA og tuberkulose?   

Får personalet tilbud om årlig influensavaksine?    

Gis det tilbud om hepatitt B-vaksine til personale som kan bli utsatt hepatitt B-virus?   

Gis det tilbud om vannkoppevirus-vaksine til kvinner i fertil alder som ikke har hatt vannkopper tidligere?    

Har kontrollen ført til skriftlig avviksmelding?    

 



105 Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen kommune, versjon 1 

 

Vedlegg 3. Kontroll av kritiske punkter-avdelingsleder renhold 

Dette er et forslag til skjema som kan brukes. Kontrollen utføres av avdelingsleder for renholds- og 

vaskeripersonalet minst en gang hver 3. mnd. Hele eller deler av kontrollen kan delegeres til andre. Utfylt 

skjema bør oppbevares sammen med infeksjonskontrollprogrammet 

 

Kommentarer:  

 

 

 

 

 

Dato:      Sign.:  

 

Håndhygiene, arbeidsantrekk og beskyttelsesutstyr Ja Nei 

Blir håndhygiene utført før håndtering av næringsmidler og rent servise?   

Blir håndhygiene utført etter håndtering av forurenset utstyr og før håndtering av rent utstyr?   

Har personalet fjernet ringer, klokker og evt. håndsmykker i arbeidstiden?   

Bruker alt personalet fullt arbeidsantrekk?   

Brukes hansker og beskyttelsesfrakk ved håndtering av forurenset utstyr og tekstiler?   

Renhold 

Blir renholdet utført tilfredsstillende og uten merknader ved inspeksjon?   

Blir kluter og mopper skiftet mellom hvert rom?    

Blir renholdspersonalet informert når det er økt smittefare på et rom?    

Desinfeksjon 

Har avdelingen de nødvendige kjemiske desinfeksjonsmidler?    

Er desinfeksjonsmidlenes holdbarhetsdato sjekket og i orden?    

Kjenner alt personalet til prosedyrene for desinfeksjons og sterilisering?    

Håndtering av tekstiler  

Har personalet rent arbeidstøy og utfører håndhygiene får håndtering av rent tøy ?   

Holdes rent tøy forsvarlig atskilt fra urent tøy?   

Er smittetøy forsvarlig emballert og tydelig merket?    

Brukes det beskyttelsesutstyr (hansker, smittefrakk og munnbind) ved sortering av smittetøy?   

Har kontrollen ført til skriftlig avviksmelding?    
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Vedlegg 4. Kontroll av kritiske punkter-vaktmester/teknisk ansvarlig 

Dette er et forslag til skjema som kan brukes. Kontrollen utføres av vaktmester/teknisk ansvarlig – hele eller 

deler av kontrollen kan delegeres til andre.  

 

 

Kommentarer:  

 

 

 

 

 

Dato:       Sign.:  

 

 

Kontroll av dekontaminatorer Ja Nei 

Er det utført kontroll av alle dekontaminatorer ved institusjonen siste kvartal?   

Oppnådde alle dekontaminatorer anbefalt temperatur (85 °C) ved siste kontroll?   

Var alle dekontaminatorer uten andre tekniske feil og mangler ved siste kontroll?   

Kontroll av sterilisator 

Er det utført sporeprøver av sterilisatorer ved institusjonen siste halvår?   

Viste prøvene ingen oppvekst av sporer?   

Er det utført temperatur/teknisk kontroll av sterilisatorene siste kvartal?   

Var sterilisatorene uten tekniske feil og mangler ved siste kontroll?    

Kontroll av oppvaskmaskiner 

Er det utført kontroll av alle oppvaskmaskiner ved institusjonen siste kvartal?   

Oppnådde alle oppvaskmaskinene anbefalt temperatur ved siste kontroll?   

Har kontrollen ført til skriftlig avviksmelding?    
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Vedlegg 5. Kontroll av kritiske punkter – sykehjemslege 

Dette er et forslag til skjema som kan brukes. Kontrollen bør utføres av teamoverlege hver 3. mnd., men kan 

delegeres til andre overleger der dette er mulig   

  

Kommentarer:  

 

 

 

 

 

 

Dato:      Sign.:  

 

 

 

Håndhygiene Ja Nei 

Blir håndhygiene utført før og etter samtale, undersøkelse og behandling av beboere?   
Blir håndhygiene utført etter håndtering av forurenset utstyr og før håndtering av rent utstyr?   
Blir håndhygiene utført før og etter kontakt med pasienter/beboere med infeksjonssykdom?   
Arbeidsantrekk og beskyttelsesutstyr 

Bruker legene fullt arbeidsantrekk?   
Blir arbeidsantrekket kun brukt på institusjonens område?   
Skiftes arbeidsantrekket daglig og alltid når det er tilsølt?    
Fjernes ringer, klokker og evt. håndsmykker i arbeidstiden?   
Kjenner legene retningslinjer for bruk av beskyttelsesutstyr?   
Isolering og håndtering av infeksjonsutbrudd 

Kjenner legene retningslinjer for isolering av pasient/beboer i sykehjem?   
Kjenner legene korrekt bruk av beskyttelsesutstyr ved ulike isoleringsregimer?    
Kjenner legene til meldingsrutiner ved mistenkt infeksjonsutbrudd?   

Infeksjonsovervåkning 

Bruker legene Infeksjonsregistreringsskjema hver gang infeksjoner diagnostiseres?   
Vet legene hvordan meldinger sendes til MSIS?   
Vet legene hvordan infeksjoner skal meldes ved prevalensundersøkelser?    
Har kontrollen ført til skriftlig avviksmelding?    
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Vedlegg 6. Meldeskjema for blodsmitteuhell 

Dette er et forslag til skjema som kan benyttes. Skjema tas med når lege oppsøkes og kopi leveres til 

institusjonssjef.  

Fylles ut av smitteutsatt  

 

Smitteutsatt:                                                                                            

Navn:_____________________________________ 

Personnr:__________________________________ 

Yrke:______________________________________ 

Institusjon:_________________________________ 

Skadested:_________________________________ 

Skadedato:_________________________________ 

Klokkeslett:_________________________________ 

 

Annet:_____________________________________ 

 

Eventuell tidligere hepatitt-B-vaksinasjon: 

Årstall: ___________________________ 

Antall doser:_______________________ 

 

Smittekilde 

Navn:__________________________________ 

Personnr.: ______________________________ 

 

Ukjent: 

 

Eventuell kjent sykdomsstatus for:  

Hepatitt B: ______________________________ 

Hepatitt C: ______________________________ 

HIV:____________________________________ 

 

 

Type uhell/skade 

Kutt:  

Stikk:   

Bitt:     

Søl/sprut mot slimhinne:  

Søl/sprut mot skadet hud:  

Iverksatte strakstiltak: 

Vasket eller skylt:  

Desinfisert:  

Annet:  

 

 

 

 

Beskriv hendelsesforløpet:                                            

 

 

Fylles ut av lege 

Risikoen for at den smitteutsatte har blir eksponert for blodsmitte vurderes som:  

Høy        Moderat        Liten            Ingen  

 

Blodprøve av smittekilde er rekvirert *: 

Eventuell oppfølging og behandling gjøres av  

 

Lege: ____________________________________________________________ 

Adresse:__________________________________________________________ 

Telefon/epost:_____________________________________________________ 

 

Dato:_____________________________________________________________ 

Sign.:_____________________________________________________________ 

 

* Samtykke til prøvetaking av smittekilden må innhentes av ansvarlig sykepleier  
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Vedlegg 7. Intern revisjon av infeksjonskontrollprogrammet 

Dette er et forslag til skjema som kan benyttes. Institusjonssjef er ansvarlig for at internrevisjon av 

infeksjonskontrollprogrammet gjennomføres én gang hvert år. Gjennomføringen kan delegeres til andre. 

Utfylt skjema bør oppbevares sammen med infeksjonskontrollprogrammet. 

 

 

Kommentarer:  

 

 

 

 

 

 

Dato:       Sign.:  

Gjennomgang av skriftlige krav, rutiner og prosedyrer Ja Nei 

Er alle krav, rutiner og prosedyrer i samsvar med lover og forskrifter?   
Er alle krav, rutiner og prosedyrer i samsvar med regelverk for Bergen Kommune?   
Er alle krav, rutiner og prosedyrer i samsvar med aksepterte faglige standarder?   
Er alle krav, rutiner og prosedyrer lette å forstå og bruke i det daglige arbeidet?   
Er permen med infeksjonskontrollprogrammet oppdatert og tilgjengelig for personalet?   
Har alt personalet fått informasjon om web-versjonen av infeksjonskontroll-programmet?    
Gjennomgang av kontrollskjemaer 

Er det utført kontroll av kritiske punkter på pleie/omsorgsavdeling hver 3. mnd. siste år?   
Er det utført kontroll av kritiske punkter på renhold/vaskeriavdeling hver 3. mnd. siste år?   
Er det utført kontroll av kritiske punkter når det gjelder beskyttelse av personalet hver 3.mnd. siste år?    
Er det utført teknisk kontroll av dekontaminatorer og oppvaskmaskiner hver 3. mnd. siste år?   
Er det utført temperaturmålinger av dekontaminatorer og oppvaskmaskiner hver 3. mnd. siste år?   
Er temperatur og steriliseringstid notert på eget skjema ved bruk av sterilisator?    
Hvis kontroll av kritiske punkter har ført til funn av avvik, har det da alltid blitt sendt avviksmelding?    
Har det hvert kvartal siste år blitt foretatt en systematisk gjennomgang av alle meldte avvik?   
Gjennomgang av praksis 

Er det ved revisjonen blitt gjennomført intervjuer og/eller observasjoner av praksis?   
Har eventuelle intervjuer av personalet vist at rutiner og prosedyrer følges?   
Kjenner eventuelt intervjuet til hva et infeksjonskontrollprogram er og hva det inneholder?   
Har observasjon av praksis vist at rutiner og prosedyrer følges ?   
Har kontrollen ført til skriftlig avviksmelding?    
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Vedlegg 8. Gjennomgang av avviksmeldinger relatert til infeksjonskontrollprogrammet 

Dette er et forslag til skjema som kan benyttes. Institusjonssjef er ansvarlig for at alle avviksmeldinger blir 

gjennomgått minst én gang hver 3.mnd. Oppgaven kan delegeres til andre. Utfylt skjema bør oppbevares 

sammen med infeksjonskontrollprogrammet.  

 

Kommentarer:  

 

 

 

Dato:      Sign.: 

Antall meldinger om avvik fra infeksjonskontrollprogrammet Antall 

Antall avviksmeldinger fra pleie/omsorgsavdelinger siste kvartal?  

Antall avviksmeldinger fra renholds/vaskeriavdelingen siste kvartal?  

Antall avviksmeldinger fra andre avdelinger eller annet personalet siste kvartal?  

Det totale antall avviksmeldinger siste kvartal?  

Identifisering av alvorlige avvik: Ja Nei 

Har samme eller beslektede avvik skjedd flere ganger (Mer enn én gang) ?   

Hvilke avvik dreier det seg om?:  

 

 

Har det oppstått avvik som har ført til betydelig økt fare for smittespredning og/eller ført til at 

beboere/pasienter eller personalet har blitt eksponert for allmennfarlig smittsomsykdom?  

  

Hvilke avvik dreier det seg om? 

Har beboere/pasienter eller personalet blitt syke eller smittebærere etter smitteoverføring som 

skyldes avvik?  

  

Hvilke avvik dreier dette seg om?:  

 

 

Gjennomgang/evaluering av tiltak Ja Nei 

Er det funnet avviksmeldinger der man i ettertid ser at nødvendige strakstiltak ikke ble startet?   

Er det funnet avviksmeldinger der nødvendige korrigerende tiltak ikke er igangsatt?   

Er det funnet behov for å endre på tiltak som er satt i gang?   

Har gjennomgangen av avviksmeldingene ført til at det er satt i gang nye strakstiltak?   

Har gjennomgangen av avviksmeldingene ført til at nye korrigerende tiltak er satt i gang?    
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Vedlegg 9. Lokal godkjenning av infeksjonskontrollprogrammet 

 

 
Hjemmel:  

Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer,§ 4-7 og § 7-111 

Forskrift av 1. Juli 2005 om smittevern i helseinstitusjoner, § 2-1 
 

Plikt for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen Kommune:  

Iverksette, vedlikeholde og gjøre eventuelle lokale tilpasninger av det foreliggende 

infeksjonskontrollprogrammet 

 

Ansvar for godkjenning og iverksetting av infeksjonskontrollprogrammet:  

Institusjonsleder, i samråd med ansvarlig lege 

 

Institusjon:______________________________ 

 

Dato:___________________________________ 

 

Gyldighetsperiode:________________________ 

 

 

 

                     -------------------------------------                                 ------------------------------------- 

                             (institusjonsleder)                                                         (ansvarlig lege)  
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