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1 Infeksjonskontrollprogrammet og ansvarsforhold 

 

MÅL/ HENSIKT 

Infeksjonskontrollprogrammet skal bidra til å begrense forekomsten av infeksjoner i 

helsetjenesten. Gjennom infeksjonskontrollprogrammet skal kommunen forebygge smitte og 

redusere konsekvenser av smitte som oppstår gjennom et systematisk arbeid i det daglige 

ute i tjenestene. 

DEFINISJONER 

Et infeksjonskontrollprogram er en rutinesamling som omfatter alle nødvendige tiltak for å 

forebygge og motvirke infeksjoner i kommunens helsetjenester, og som beskriver håndtering 

og oppfølging ved utbrudd av slike infeksjoner. 

Infeksjonskontrollprogrammet skal inneholde de rutiner og retningslinjer som er angitt i Forskrift om 

smittevern i helsetjenesten, samt beskrive aktuelle infeksjonsforebyggende og infeksjonsbegrensende 

tiltak. 

ANSVAR 

Virksomhetsledere har overordnet ansvar for at infeksjonskontrollprogrammet finnes og er 

oppdatert. Tjenesteledere og avdelingsledere har ansvar for at tjenestene drives i henhold til 

innholdet i infeksjonskontrollprogrammet. 

Smittevernlegen har et faglig ansvar for at tjenesten drives etter kravene i smittevernloven, 

herunder at innholdet i infeksjonskontrollprogrammet er utfyllende, relevant og i tråd med 

god praksis. 

I Karmøy kommune gjelder infeksjonskontrollprogrammet for sykehjemmene og KAD-

sengene ved Norheim bu- og behandlingsheim. 

Andre helsetjenester i kommunen er ikke rent juridisk forpliktet til å følge rutinene i sin helhet, 

men mange av rutinene gjelder for kommunens helsetjenester generelt for at krav til forsvarlighet 

skal være oppfylt. 

BESKRIVELSE 

http://lovdata.no/forskrift/2005-06-17-610
http://lovdata.no/forskrift/2005-06-17-610
http://lovdata.no/lov/1994-08-05-55
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Smittsomme sykdommer i helsetjenesten er en utfordring i hele verden.  Beboere på 

sykehjem og helseinstitusjoner smittes lettere her enn i andre omgivelser. Dette skyldes blant 

annet at brukere av helsetjenester ofte har dårlig allmenntilstand, og de kan ha svekket 

motstandsevne mot sykdommer som friske personer ikke blir syke av. Brukere av 

helsetjenester er også mer utsatt for noen typer infeksjoner enn innbyggere ellers. Smitte 

skjer lett fordi man oppholder seg tett på andre med infeksjoner, og fordi utstyr og personell 

sprer mikrober mellom beboerne. 

Eksempler på slik smitte er omgangssyke og influensa. Urinveis- og sårinfeksjoner er også 

vanlige infeksjoner på helseinstitusjoner. Slike infeksjoner kalles for helsetjenesteassosierte 

infeksjoner (HAI). 

Aktører 

Smittevernlegen bistår med 

 smittevernfaglig godkjenning av infeksjonskontrollprogrammet 

 bistand og veiledning i enkeltsaker og ved utbrudd 

 smittevernfaglig veiledning ved bygningsmessige endringer og ved omstillinger 

 rådgivning, og eventuelt pålegg for å ivareta krav i lov om smittevern 

Hygienesykepleier/smittevernrådgiver bistår med 

 revisjon og oppdatering av infeksjonskontrollprogrammet 

 bistand og veiledning i enkeltsaker og ved utbrudd 

 kurs og undervisning av helsepersonell i hygiene og smittevern 

 drift og koordinering av kommunens nettverk av smittevernkontakter 

Alle sykehjemmene har egen hygienekontakt som blant annet 

 bistår med enkel veiledning og undervisning av personell 

 er institusjonens kontaktledd med kommunens smittevernpersonell/smittevernlege 

 har oversikt over brukere med spesielle infeksjoner i sin enhet  

 bistår med å utarbeide aktuelle rutiner på sin arbeidsplass og med årlig gjennomgang 

 bistår med prevalensregistrering 

Viktige samarbeidspartnere til helseinstitusjonen og smittevernpersonell 

 Kommunens smittevern: Bistår institusjonene med vaksiner og rådgivning ved 

vaksinasjon, vaksinering av ansatte og smitteoppsporing og testing av tuberkulose. 

 Helse Fonna: Kan ivareta behov for smittevernfaglig bistand og kompetanse kommunen 

ellers ikke besitter, og for øvrig gi telefonveiledning i konkrete smittesituasjoner. 

 Sykehjemslegene har medisinskfaglig ansvar for beboere og pasienter. 

 Statlige etater som Fylkemannen i Rogaland, Arbeidstilsynet, Folkehelseinstituttet og 

Mattilsynet. 
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Oppdatering og revisjon av infeksjonskontrollprogrammet 

 Oppdatering og revisjon av infeksjonskontrollprogrammet gjennomføres i henhold til 

prosedyrene i kvalitetssystemet og i henhold til gjeldende lover, forskrifter og 

gjeldende krav.  

 Revisjon av rutiner bør ta utgangspunkt i funn i kritiske punkter eller i ny 

fagkunnskap. 

Avvik 

 Brudd på og svikt i rutinene i infeksjonskontrollprogrammet skal meldes som avvik 

på vanlig måte 

 

HENVISNINGER 

1. Smittevernloven 

2. Forskrift av 17. juni 2005 nr 610 om Smittevern i helsetjenesten 

3. Rettleiar til Forskrift om smittevern i helsetenesta:  Smittevern 15, 2006 

4. Smittevernplan i Karmøy kommune 

2 Kritiske punkter (risikovurdering) 

 

MÅL/ HENSIKT 

Å identifisere risikoområder for smitte og infeksjoner, for å kunne tilpasse 

infeksjonskontrollprogram og drift i henhold til aktuelle problemstillinger lokalt på 

institusjonene. 

DEFINISJONER 

ANSVAR 

 Avdelingsleder vil vanligvis sammen med smittevernkontakt være ansvarlig for at 

det årlig gjennomføres en risikovurdering av kritiske punkt knyttet til infeksjoner og 

smitte i henhold til denne prosedyren. 

 Hygienesykepleier kan bistå med å tilrettelegge denne gjennomgangen. 

BESKRIVELSE 

Identifikasjon og vurdering av kritiske punkter i infeksjonskontroll er et krav i forskrift om 

smittevern i helsetjenesten.  Institusjonen skal årlig gå gjennom kontrollskjemaet for kritiske 

punkter, og vurdere tiltak for de risikomomenter som avdekkes.  

Hygienesykepleier tar initiativ til og forbereder gjennomgangen. 

https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55
https://lovdata.no/forskrift/2005-06-17-610
http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/01/Smittevernplan_2016.pdf
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Avdelingsleder og hygienekontakt deltar i gjennomgangen. Lege, renholder, gruppeledere  

og andre konsulteres ved behov. 

ROS-analyse 

Ved avdekking av forhold med kompleks risiko, bør det gjennomføres en ordinær risiko- og 

sårbarhetsanalyse (grovanalyse/ROS).  

Risiko knyttet til smittsomme sykdommer bør også være et tema i ROS-analyser generelt for 

avdelingens drift (F. eks. i ROS-analyser om HMS, at risiko for stikkskader vurderes og 

liknende) 

HENVISNINGER 

1. Forskrift av 17. juni 2005 nr 610 om Smittevern i helsetjenesten 

2. Rettleiar til Forskrift om smittevern i helsetenesta: Smittevern 15, 2006 

VEDLEGG 

1. Kontrollskjema for kritiske punkter  

https://lovdata.no/forskrift/2005-06-17-610
http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
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Generelt  om infeksjonskontroll Ja Nei 
Er tiltaksplan fra fjorårets gjennomgang(hvis gjennomført), fulgt opp?   
Har dere siste versjon av infeksjonskontrollprogrammet?   
Er ledelsen kjent med sitt ansvar som er beskrevet infeksjonskontrollprogrammet?   
Kjenner alle fast ansatte med pleieoppgaver til infeksjonskontrollprogrammet?   
Har dere en smittevernkontakt?   
Deltar dere fast i de 2 årlige prevalensundersøkelsene til FHI?   
Er legen, ledelsen og sykepl. kjent med at 2 infeksjoner som har sammenheng, er utbrudd som skal meldes?   
Kjenner legen, ledelsen og sykepleierne rutine for håndtering av utbrudd?   
Opplæring Ja Nei 
Brukes det sjekkliste eller annen internkontrolltiltak ved opplæring av nyansatte   
Har det blitt arrangert temamøte/kurs med smittevern som tema siste året?   
Finnes det rutiner for praktisk opplæring i bl a håndhygiene, skylleromsoppgaver m m?   
Deles det ut materiell til nyansatte med informasjon om smittevernrutiner?   
Håndhygiene Ja Nei 
Har alle beboerrom og arbeidsrom servant som kan benyttes til håndvask?   
Er hånddesinfeksjon tilgjengelig på alle beboerrom og arbeidsrom?   
Kjenner ansatte til kravet om forsterkede håndhygienetiltak ved noro og clostridium?   
Informeres beboere og pårørende om håndhygiene som en fast rutine?   
Utfører ansatte håndhygiene når de skal, og med riktig teknikk?   
Beskyttelsesutstyr Ja Nei 
Kjenner ansatte til når en bør bruke engangshansker?   
Er det engangshansker tilgjengelig på alle pasientrom?   
Er de engangshanskene som brukes egnet til formålet?   
Brukes stellefrakk (ev. plastforkle) ved stell og ved ”nærkontakt” med beboerne?   
Brukes engangshansker ved håndtering av søppel, urent tøy og smittetøy?   
Tar ansatte av seg ringer/armbånd/armbåndsur i det daglige arbeid med pasienter?   
Har institusjonen smittefrakker (gule) til bruk ved isolering?   
Har institusjonen kirurgiske munnbind (grønne)?   
Stikkskader og blodsmitte  Ja Nei 
Er plakat med førstehjelp ved blodsmitteuhell oppslått, og vet ansatte hvor den er?   
Er det vurdert til at hepatitt-B-smitte IKKE er en risiko på institusjonen?    
Benyttes det kanyleutstyr med sikkerhetsmekanismer? Vet ansatte at recapping ikke er tillatt?   
Brukes UN-merkede sprøytebokser som er beregnet for formålet?   
Infeksjoner hos ansatte  Ja Nei 
Får ansatte tilbud om og blir oppfordret til å ta influensavaksine årlig?   
Er det kjent at ved symptomer på mage/tarm-infeksjon, skal en ikke arbeide med mat?   
Blir alle fast ansatte, vikarer og ferie/ekstrahjelp, bedt om å fylle ut «Egenerklæring helse» ved ansettelse?   
Renhold, desinfeksjon og sterilisering Ja Nei 
Har institusjonen en renholdsplan?   
Har renholdspersonell, kompetanse om renholdsmetoder, bruk desinfeksjonsmidler, smittevask, 
flekkdesinfeksjon? 

  
Har dere rutiner og utstyr for smittevask?   
Har dere nødvendige desinfeksjonsmidler? (Sprit for overflatedesinfeksjon/Virkon®/Perasafe®)   
Kjenner ansatte virketid, bruksområde og bruksmåte for desinfeksjonsmidlene?   
Har dere en bekkenspyler/dekontaminator eller annen maskin til å desinfisere utstyr?   
Har dere service- og kontrollavtale for bekkenspyler og instrumentvaskemaskin?   
Har dere skriftlige rutiner for håndtering av utstyr oppslått på f.eks skyllerommet??   
Er rene og urene områder tydelig definert og merket på skyllerom/rengjøringsrom?   
Avfall og tekstiler Ja Nei 
Vet ansatte hva som er smittefarlig avfall og hva som er ordinært avfall?   
Har dere avtale for levering av smittefarlig avfall?   
Har institusjonen en rutine for å håndtere smittetøy på beboerrom/pasientrom/skyllerom/vaskeri?   
Transporteres skittentøy på egnet trallet i lukket sekk?   
Isolering Ja Nei 
Innføres isoleringstiltak umiddelbart når smittsom sykdom identifiseres?   
Ved isolering; gjøres det en fortløpende vurdering av om isolering kan opphøre?   
Ved isolering; forsøkes det å begrense antall personell som jobber på isolatet?   
Får ansatte nødvendig informasjon om at en beboer er isolert med f. eks. kontaktsmitte eller dråpesmitte?   
Gis det informasjon muntlig / skriftlig til isolerte beboere og eventuelt også pårørende?   
Infeksjonssykdommer Ja Nei 
Har dere skriftlige prosedyrer/rutiner for innleggelse/stell av urinkateter (KAD/RIK/SIK)?   
Har dere praksis med at det alltid lages skriftlige sårprosedyrer?   
Har ansatte som skal stelle sår nødvendig kunnskap om sårstell?   
Tilbys beboere influensavaksine hvert år?   
Tilbys aktuelle beboere rutinemessig pneumokokkvaksine?   
Har ansatte grunnleggende kunnskaper for å forebygge lungebetennelser?   
Kontaktes smittevernpersonell snarest ved mistanke om MRSA?   
   
TILTAKSPLAN Ansvarlig for utførelse Frist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bruk ekstra ark om nødvendig. Gjennomgangen oppbevares i perm til smittevernkontakt. 

Vedlegg: Kontrollskjema for kritiske punkter 
 

Sykehjem/Avdeling: _____________________ Dato:____________  Utført av:__________________ 
 

For punkter som besvares med «Nei», bør det vurderes om endring er nødvendig, tiltak føres opp i tiltaksplanen. 
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3 Opplæring 

 

MÅL/ HENSIKT 

Sikre at ansatte har nødvendig kompetanse i grunnleggende smitteverntiltak og kjenner 

spesielle tiltak ved forebygging og behandling av de ulike infeksjonssykdommene. 

DEFINISJONER 

ANSVAR 

Avdelingsleder skal sørge for at 

 nyansatte blir kjent med gjeldende rutiner for grunnleggende smitteverntiltak 

 ansatte som trenger det får opplæring i grunnleggende smitteverntiltak 

 ansatte det er aktuelt for, kjenner til og kan bruke aktuelle retningslinjer for 

undersøkelse, behandling og pleie av ulike infeksjonssykdommer 

BESKRIVELSE 

Opplæring nyansatte 

 Nyansatte informeres om hvilke rutiner som gjelder i avdelingen. 

 Nyansatte gis tilgang til kommunens veiledningsmateriell om grunnleggende 

smitteverntiltak. De skal informeres om at de har plikt til å sette seg inn i dette. 

 Nyansatte skal informeres om at smittevernprosedyrer i VAR Healthcare gjelder for 

tjenesteutøvelse i Karmøy kommune. 

 Nyansatte gjennomgår ”sjekkliste” for at de blant annet har fått innføring i 

grunnleggende smitteverntiltak.  Sjekklisten skal benyttes, med mindre det benyttes 

annen sjekkliste som ivaretar formålet. 

Løpende opplæring 

Ansatte inviteres som hovedregel en gang årlig til temamøte/internundervisning i utvalgte 

smitteverntemaer for ansatte. Valg av tema kan baseres på råd fra smittevernpersonell, 

resultater fra prevalensundersøkelser eller ut fra avdekkede kritiske punkter. 

Hygienesykepleier og smittevernkontakter kan bistå med opplæring, opplæringsmateriell 

mv. 

E-læring 

Aktuell e-læring innen smittevern, skal ansatte gis mulighet og evt. plikt til å delta i.  
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Sjekkliste opplæring av nyansatte  mat og hygiene  
 

 

Den ansatte er selv ansvarlig for at sjekklisten er gjennomgått og fullført senest 3 måneder 

etter tiltredelse.  Sjekklista oppbevares i personalmappa. 

 

Navn: ___________________________         Stillingsbetegnelse: ____________________    

 

Eventuell fadder:____________________ 

 

Opplæring gis av fadder, leder, gruppeleder, kjøkkenansvarlig ressursperson innen 

smittevern m fl. 

 

Infeksjonskontrollprogram og grunnleggende smitteverntiltak 

 

 Jeg er kjent med det finnes et infeksjonskontrollprogram.  

Jeg vet hvor jeg finner det, og hvordan jeg slår opp i det 

 

 Jeg har fått opplæring i rutinene for 

 vask og desinfeksjon av hender 

 bruk av hansker 

 retningslinjer for arbeidsantrekk, inkludert beskyttelsesfrakk og forkle 

 håndtering av avfall, tekstiler og utstyr 

 rutine ved stikkskade/blodsøl  

 

Trygg mattilberedning og servering 

  

 Jeg har fått opplæring i rutinene for 

 personlig hygiene 

 renhold og desinfeksjon på kjøkken 

 mottak og oppbevaring av mat 

 tilberedning og servering av mat 

 tilberedning og servering av varm mat  

 nedkjøling av mat 

 

Avvik: 

 

 Jeg har fått opplæring i avviksregistrering og avviksbehandling 

 

 

Dato:___________    Signatur:_______________________ 

          Ansatt 

 

 

Dato:___________    Signatur:_______________________ 

          Leder 
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4 Grunnleggende smitteverntiltak 

 

MÅL/ HENSIKT 

Sikre at kommunens sykehjem, helseinstitusjoner og øvrige helsetjenester forholder seg 

korrekt til kunnskapsbaserte tiltak for effektivt å forebygge smitte og kontrollere 

infeksjonsforekomst. 

DEFINISJONER 

Folkehelseinstituttet har definert grunnleggende smitteverntiltak som: «Alle tiltak som tar 

sikte på å redusere risikoen for overføring av sykdomsfremkallende mikrober fra kjente og 

ukjente smittekilder i helseinstitusjoner» Disse tiltakene kalles også for basale 

smittevernrutiner. 

ANSVAR 

Ledelsen for det enkelte sykehjem og helseinstitusjon er ansvarlig for at prosedyrer for 

grunnleggende smitteverntiltak er kjent, og at de brukes korrekt av helsepersonellet. 

BESKRIVELSE 

I tillegg til rutinene som beskrives her, gjelder rutinene som det refereres til i VAR 

Healthcare – www.varnett.no.  De merkes med dette symbolet:  

Lenkene til prosedyrene i VAR Helathcare, krever at du er pålogget som ansatt i 

kommunens ekstranett og har opprettet personlig tilgang (ansatte har tilgang gratis). 

Bruk av grunnleggende smitteverntiltak 

1. Ved kontakt med alle beboere/pasienter 

 Utfør håndhygiene. 

2. Ved kontakt med beboer/pasient der det er risiko for 

å komme i kontakt med kroppsvæsker, ikke-intakt 

hud eller slimhinner 

 Vurder de andre basale rutinene i tillegg til 

håndhygiene. 

3. Ved kontakt med kjente eller mistenkte smittestoff 

 Vurder forsterkede smitteverntiltak i tillegg til 

basale rutiner. 

Grunnleggende smitteverntiltak er basert på prinsippet 

om at alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette,  

ikke-intakt hud og slimhinner, kan inneholde smittestoffer. 

Kroppsåpnin

ger, kropps-

væsker, sår 

 

Munn, nese 

hudskade/sår 

kateter ++ 

Bakterier, 

virus, sopp 

mm. 

 

Luftsmitte 
Dråpesmitte 

Kontaktsmitte 
Matbåren smitte 
Fekal-oral smitte 

Blodsmitte 

 
 

Smitte-
stoff 

Smitte-
kilde 

Utgang
sport 

Smitte-
måte 

Inngangs
port 

Smitte-
mottak

er Smittekjeden: 

Smitteverntiltak 

hindrer smitte ved å 

stenge for et eller flere 

ledd i kjeden. 

http://www.varnett.no/
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Gjennomføring 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. Tiltakene 

ivaretar også forebygging av blodsmitte. Tiltakene avhenger av type  

pasientkontakt og graden av forventet eksponering for smittestoffer. 

 

KORT OVERSIKT OVER GRUNNLEGGENDE 

SMITTEVERNTILTAK 
 

Håndhygiene   Det klart viktigste enkelttiltaket og kan ikke påpekes ofte nok.  

 Hånddesinfeksjon med alkoholbaserte midler.  

 Håndvask med såpe og vann.  

Hostehygiene   Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre.  

 Dekk til munn og nese med tørkepapir hvis mulig. Bruk albuekroken hvis 

du ikke har tørkepapir tilgjengelig.  

 Utfør håndhygiene etter kontakt med luftveissekreter. Vurder om den som 

hoster eller nyser skal bruke munnbind i visse situasjoner. Helsepersonell 

som har pasientkontakt bør holde seg hjemme når de har akutte luftveis 

infeksjoner.  

Pasientplassering   Riktig plassering av pasienter kan være et effektivt  forebyggende tiltak.  

 En må vurdere hvem som kan dele rom. En må også vurdere plassering av 

beboerne under måltider eller andre felles aktiviteter.  

Personlig 

beskyttelsesutstyr  

 Hansker benyttes når en kan komme i kontakt med kroppsvæsker, 

biologisk materiale, slimhinner, ved skadet hud eller forurensende 

gjenstander.  

 Munnbind brukes ved dråpesmitte og for å beskytte munn og nese ved 

fare for sprut av kroppsvæske. Vurder om den som hoster eller nyser skal 

bruke munnbind i visse situasjoner.  

 Øyebeskyttelse (briller/visir) benyttes i tilfeller der det er fare for sprut av 

blod og annet infeksiøst materiale.  

 Beskyttelsesfrakk brukes ved stell av beboer/pasient, ved isolering og ved 

kontakt med forurenset utstyr eller tekstiler.  

Håndtering av 

pasientnært utstyr  

 Alt flergangsutstyr som brukes bør kunne rengjøres og desinfiseres.  

 Engangsutstyr skal aldri brukes flere ganger.  

Renhold og 

desinfeksjon  

 Adekvat rengjøring i helseinstitusjoner bidrar til å redusere risikoen for 

spredning av mikroorganismer. Desinfeksjonsmidler skal ikke brukes ved 

rutinemessig renhold.  

Avfallshåndtering   Alt avfall skal håndteres forsvarlig.  

 Smittefarlig avfall skal sorteres og behandles på en slik måte at det ikke er 

smittefare ved lagring og transport, og det skal merkes på forskriftsmessig 

måte.  

Håndtering av 

sengetøy og 

tekstiler  

 Rene og urene tekstiler må alltid holdes adskilt.  

 Sengetøy og tekstiler som er forurenset med kroppsvæsker må håndteres, 

emballeres og transporteres som smittetøy.  

 Synlig forurenset arbeidstøy byttes umiddelbart.  
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Trygg 

injeksjonspraksis  

 Aseptisk teknikk og sterilt injeksjonsutstyr.  

 Bruk ny sprøyte for hver beboer/pasient selv om spissen skiftes.  

 Bruk sterilt infusjonssett.  

 Flerdose hetteglass skal ikke tas ut av medisinrommet.  

 Ubrukte medikamentrester som har vært i pasientområdet skal ikke brukes 

til andre beboere/pasienter, men kasseres.  

 Endose ampuller og hetteglass foretrekkes fremfor flerdoseglass.  

 Desinfiser membranen på hetteglass.  

Desinfeksjon av 

hud  

 Desinfiser alltid huden før den penetreres.  

 Hud som er synlig tilskitnet vaskes først.  

Beskyttelse mot 

stikkskader  

 Håndter stikkende og skjærende utstyr slik at skader forebygges. 

 Ikke sett beskyttelseshetter tilbake på brukte kanyler.  

 Ikke fjern brukte kanyler fra sprøyter.  

 Ikke bryt og bøy kanyler.  

 Skjærende og stikkende engangsutstyr kastes umiddelbart i kanylebokser.  

 Bruk kanylebokser som sikrer mot gjennombrudd og lekkasjer.  

 Ha boksene så nær brukerstedet som mulig.  

 Fyll bare boksene trekvart fulle og forsegl dem før transport.  
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4.1 Håndhygiene 

 

MÅL/ HENSIKT 

Håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å beskytte beboere og ansatte mot 

sykdomsfremkallende mikrober. Håndhygiene tar sikte på å fjerne eller drepe 

sykdomsfremkallende mikrober på hendene, for å hindre at hendene blir smittevei for 

mikrober som kan gi infeksjon. 

ANSVAR 

Alle ansatte i helsetjenesten skal vite hvilke situasjoner hvor håndhygiene er påkrevd, og 

kunne utføre håndhygiene med riktig teknikk. 

BESKRIVELSE 

Vi skiller mellom to likeverdige metoder: hånddesinfeksjon og håndvask. 

Hånddesinfeksjon foretrekkes framfor håndvask når valg av metode stiller likt. 

Et unntak fra dette er ved norovirus og clostridium difficile. Da brukes et forsterket 

prosedyre, med begge metoder samtidig. Da vaskes hendene først, og deretter desinfiseres 

hendene. 

Til hånddesinfeksjon brukes egnet hånddesinfeksjonssprit med minst 70 % alkohol (ikke 

spray)

Håndhygiene utføres før 

 kontakt med beboer/pasient  

 hanskebruk  

 håndtering av utstyr  

 utførelse av rene prosedyrer  

 legemiddelhåndtering  

 håndtering av mat  

Håndhygiene utføres etter 

 kontakt med beboer/pasient og 

hans/hennes omgivelser  

 kontakt med blod og 

kroppsvæsker  

 hanskebruk  

 når isolat forlates  

Håndhygiene utføres mellom 

 kontakt med ulike beboere/pasienter  

 rene og urene prosedyrer hos samme beboer/pasient  

I Karmøy kommune benyttes prinsippene om Mine 5 anledninger for håndhygiene.  

(Hentet fra kampanjen «Håndhygiene til rett tid» - Verdens helseorganisasjon - WHO) 

Hva med ringer? 

Hendene til ansatte skal alltid være fri for ringer, smykker, neglelakk og kunstige negler.  

Armbånd og klokke tas også av. 
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Håndhygiene hos beboer/pasient og pårørende 

GI informasjon og tilrettelegg for at beboer/pasient og pårørende utfører håndhygiene. 

 

HENVISNINGER 

1. Håndhygiene 

2. Håndhygieneveileder  

 

VEDLEGG 

1. Håndhygiene trinn for trinn 

2. Håndhygiene til rett tid     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.varnett.no/portal/content/7955/14
https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/
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4.2 Hansker – Beskytt hendene 

 

MÅL/ HENSIKT: Beskytte hender, forebygge at smitte overføres via hender. 

ANSVAR 

Alle ansatte som arbeider i helsetjenesten skal vite hvilke hansketyper som skal brukes, 

hvordan de brukes og når de brukes. 

BESKRIVELSE

Hvorfor bruke hansker? 

• Hindrer smitte fra beboer/pasient 

til helsearbeideren. 

• Hindrer smitte fra helsearbeiderens 

hender til beboeren/pasienten. 

• Hindrer smitte mellom pasienter. 

• Fungerer som en ekstra barriere. 
 

Når brukes hansker? 
• Ved kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, 

ikke-intakt hud og forurensede gjenstander, 

utstyr og overflater. 

• Ved sår eller eksem på hendene. Sår 

dekkes med vanntett plaster. 

• Det brukes engangshansker av lateks eller nitril. 

 

Riktig bruk av hansker 

• Ha rene hender før hansker tas på. 

• Når hansker brukes sammen med annet beskyttelsesutstyr, ta hanskene på til slutt. 

• Hansker skiftes mellom arbeidsoppgaver, også hos samme beboer/pasient, dersom 

hanskene har kommet i kontakt med områder som kan være forurenset. 

• Hanskene fjernes umiddelbart etter avsluttet prosedyre og kastes. 

• Utfør håndhygiene straks hanskene er tatt av. 

• Arbeid ”fra rent til skittent”. 

• Husk at hansker blir forurenset ved bruk. Pass på hvor du tar med hansker på. 

 

HENVISNINGER 

 Sterile hansker 

 Rene hansker 

 

 

 

 

 

1. Utfør håndhygiene. Ta       2. Hold i hanskens mansjett       3. Ta på hansken      

    en hanske ut av boksen.       på innsida, ikke berør utsida. 

  
4. Ta den andre hansken, 5. Trekk hansken på ved å        6. Bruk hanskene riktig 

     HVORDAN TA PÅ HANSKER 

https://www.varnett.no/portal/procedure/7578/14
https://www.varnett.no/portal/procedure/7580/14
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    Hold bare i mansjetten.          holde i hanskens utside.             (Skill mellom rent og 

urent) 

 

 

    

 

4.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    HVORDAN TA AV HANSKER 

1. Dra av den første hansken      2. Hold hansken mens den and-           3. Kast hanskene i søpla. 
    uten å berøre hud og klær.         re dras av uten å berøre utsiden.         Utfør håndhygiene. 
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4.4 Munnbind – Beskytt munn og nese 

 

MÅL/ HENSIKT 

Beskytte beboeren/pasienten eller den ansatte mot smitte. 

ANSVAR: 

Alle ansatte skal vite når munnbind skal brukes og hvordan det brukes.  

BESKRIVELSE 

Når brukes munnbind 

 Når beboere/pasienter har infeksjoner som kan spres gjennom luft eller via dråper. 

 Ved fare for sprut av kroppsvæsker mot ansiktet som kan inneholde mikrober. 

 Ved sterile prosedyrer. 

 Dersom beboeren/pasienten har sterkt svekket immunforsvar kan munnbind vurderes. 

 I noen tilfeller dersom ansatte er forkjølet (for å beskytte beboere/pasienter). 

Hvordan brukes munnbind 

 Munnbind er et engangsprodukt som kastes etter bruk (Makstid 20-30 minutter). 

 Ikke snakk unødig, ikke la munnbind henge rundt halsen, ikke gå ut av rommet med munnbind. 

 Bruk kirurgisk munnbind. Modeller med ørehemper er lettere å ta på/av enn de med knyting. 

 Ved fare for sprut av kroppsvæske, kan det i spesielle tilfeller være behov for 

beskyttelsesbriller også, eventuelt bruk munnbind med visir. 

Hvordan ta på munnbind 

Ta om mulig på munnbindet FØR du går inn i rommet, og FØR beskyttelsesfrakk tas på. 

 

 

 

 

Hvordan ta av munnbindet 

Utfør håndhygiene, ta så av beskyttelsesfrakk og hansker, til slutt tas munnbindet av. 

 

 

 

 

1. Utfør først 

håndhygiene. Ta på 

munnbindet med 

metallbøylen opp. 

2. Fest munnbindet, 

og form det over 

nesen. Trekk det så 

ned under haken. 

1. Ta av hansker 

først.  Ta så i 

strikken eller i 

båndene, og ta 

munnbindet av. 

2. Kast det i søpla 

uten å berøre selve 

munnbindet. Utfør 

håndhygiene igjen. 
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HENVISNINGER 

1.  Munnbind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.varnett.no/portal/procedure/7789/14
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4.5 Stellefrakk, smittefrakk og forkle – Beskytt arbeidsantrekket 
 

MÅL/ HENSIKT: Beskytte arbeidsdrakten mot forurensning, slik at smitte ikke skjer via 

arbeidsantrekk. 

ANSVAR: Alle ansatte skal vite når det er påkrevd, og bruke ekstra beskyttelse av arbeidsdrakten 

korrekt. 

DEFINISJONER 

 Stellefrakk: Blå bakknappet engangs eller flergangs frakk som dekker størstedelen av 

arbeidsdrakten. 

 Stelleforkle: Engangs plastforkle som ikke dekker arbeidsantrekkets ermer. 

 Smittefrakk: Gul bakknappet engangs- eller flergangs frakk med lange armer m/ mansjetter. 

BESKRIVELSE 
 

Stellefrakk/Stelleforkle 

 Skal brukes i alle situasjoner som kan medføre forurensning av arbeidsantrekket, 

blant annet ved stell av beboere, sårstell, ved arbeid på skyllerom og ved håndtering 

av urent tøy arbeid. 

 Samme stellefrakk brukes ikke på mer enn 1 beboer. Den bør skiftes ut daglig, eller 

når den har blitt tilsølt eller kan ha blitt forurenset. Hvis aktuelt for pårørende, 

brukes egen frakk. 

 Det er viktig å være klar over at feil bruk av stellefrakk i noen tilfeller kan overføre 

bakterier i mye større grad enn å la være å bruke stellefrakk. At alle ansatte har fått 

opplæring og kan utføre riktig teknikk er derfor viktig. OBS! håndhygiene etter at 

frakken er tatt av. 

 Stellefrakk bør i utgangspunktet være førstevalg, blant annet pga. bedre tildekking. 

Stelleforkle kan derimot brukes dersom vurdering tilsier at det gir like god eller bedre 

beskyttelse. 

Smittefrakk  

 Brukes i alle situasjoner med stor fare for smitte av sykdomsfremkallende mikrober, bl.ved 

kontakt med isolerte pasienter, og ved håndtering av smittsomt organisk materiale. 

 Den gule fargen indikerer smittefare. Brukte tekstilsmittefrakker sendes til vaskeri som 

smittetøy, engangssmittefrakker dobbeltemballeres og legges i vanlig avfall. 

 

 

 



22  Infeksjonskontrollprogram Karmøy kommune  
 

 

Hvordan ta på stellefrakk og smittefrakk? 

Utfør håndhygiene først. Hvis munnbind skal brukes, tas det på før smittefrakken 

 

 

 

1. Løft frakken i                2. Før hendene inn og trekk på frakken på                    3. Knepp knap-   4. Trekk ermer ned, 

    hempe/linning.                 begge armer, uten å berøre utsiden.                              pene bak.             ta på hansker 
 

Hvordan ta av smittefrakk / stellefrakk? (hvis munnbind brukes tas det av etterpå) 
 

 

 
1. Ta av hanskene,                              2. Knepp opp knappene og ta av                     3. Heng frakken opp  

    desinfiser hendene.                          frakken uten å berøre utsida.                              med utsida ut.  

 

HENVISNINGER 

 Smittefrakk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.varnett.no/portal/procedure/7575/14
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4.6 Arbeidsantrekk og ansatte hygiene 

 

MÅL/ HENSIKT 

Beskytte beboere og personale mot smitte. 

ANSVAR 

Ansatte skal bruke et hensiktsmessig arbeidsantrekk som forebygger smitte. 

BESKRIVELSE 

Arbeidstøy 

I kontakt med pasienter og beboere, og dersom man kan komme i kontakt med smittestoffer 

(f. eks. ved renhold), skal det brukes egnet arbeidsantrekk. 

 Ansatte skal bruke det antrekk/tøy som de får utlevert. 

 Arbeidsdrakt skal... 

o bare brukes på arbeidsstedets område. 

o være ren hver dag. 

o ikke tas med hjem. 

o byttes ved mistanke om forurensing eller ved tilsøling. 

o utvides med aktuelt beskyttelsesutstyr ved behov, f. eks stellefrakk. 

o byttes ved forurensing med infeksiøst materiale/ved synlig tilsøling. 

o beskyttes ved stell av stellefrakk, og ved smitte skal det alltid brukes 

smittefrakk. 

o avklares med leder hvis det er ønske om å benytte hodeplagg som hijab, 

turban e.l. Slike plagg skal som andre tekstiler kunne vaskes på 85 grader i 

minst 10 minutter. 

 Bruk av piercing er ikke ønskelig, dette må avtales med nærmeste leder. 

Bruk av ring og smykker på hender 

Effekten av håndhygiene blir redusert ved bruk av ringer og smykker på hendene, og skal 

derfor ikke brukes. Dette gjelder også armbåndsur eller smykker på håndledd.  

Hygiene 

 Hår skal være rent, langt hår skal samles. 

 Skjegg skal være rent og kortklippet.  

 Negler skal være kortklippede og rene, og neglelakk, neglpynt og falske negler skal ikke 

brukes. 

 Sår på hud/hender skal dekkes til med ren bandasje/plaster. 
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HENVISNINGER 

1. Rettleiar til Forskrift om smittevern i helsetenesta: Smittevern 15, 2006 

2. Elstrøm: Smittevern i helseinstitusjoner, Gyldendal Oslo 2002 

3.  Arbeidstøy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
https://www.varnett.no/portal/content/13049/14
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4.7 Renhold 

 

MÅL/ HENSIKT:  

Hindre smittespredning og opprettholde en tilfredsstillende hygienisk standard i bomiljøet 

og arbeidsmiljøet. 

DEFINISJON 

Renhold  

Mekanisk og kjemisk fjerning av skitt, smuss og forurensing av alle flater, gulv, vegger og 

sanitæranlegg (vask, wc, badekar med mer), samt senger, møbler og annet inventar. 

Daglig renhold 

Daglig renhold innebærer at renhold utføres med en på forhånd definert frekvens: 

 Det kan omfatte: 

 rengjøring av alle lett tilgjengelige flater (eks. bord, nattbord, gulv, servant, toalett, 

dusj) 

 flekkfjerning på loddrette flater 

 rengjøring av sanitærrom  

Periodisk renhold 

Periodisk renhold er renhold av flater hvor skittenhetsgraden gjør at det ikke er behov for 

renhold av lik hyppighet som det daglige renholdet. Dette kan f.eks. omfatte gulvlister, 

vinduskarmer, skaptopper, flekker på vegger, hyller, stoler, polering av gulv, etc. 

Renhold/vedlikehold av disse flatene blir ofte utført etter behov – dvs. når det er synlig smuss på 

flaten. 

Hovedrenhold 

Hovedrenhold utføres både på faste frekvenser og ved behov, og omfatter alle overflatene i 

et rom. Typisk er fast frekvens på 1 – 2 ganger p.r. år i sanitære rom og kjøkken, mens det i 

kontorarealer er mer typisk med en frekvens på ca. hvert 3 – 4 år, og da relatert mer til 

fjerning av støv i høyden. Beboerrom vil typisk få utført hovedrengjøring ved utflytting eller 

dødsfall. 

Smittevask 

Desinfeksjon av aktuelle flater under eller etter avsluttet smitteregime på et beboerrom, i 

henhold til den til enhver tids gjeldene prosedyre. 

Flekkdesinfeksjon 

Desinfeksjon av en avgrenset flate etter søl med mulig infeksiøst materiale. 
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ANSVAR 

 Ledelsen har ansvar for at renholdet holder den nødvendige kvalitet for å forebygge 

smitte. 

 Ledelsen er ansvarlig for at sykehjemmet har en renholdsplan. 

 Ledelsen er ansvarlig for at renholdspersonellet har tilstrekkelig kompetanse. Utføres 

renholdet av «andre», så vil kompetanseansvaret ligge hos utøvende 

enhet/leverandør. 

BESKRIVELSE 

Støv og smuss kan inneholde smittestoffer, men forurensede flater trenger ikke være synlige 

for det blotte øyet. Et regelmessig og riktig utført renhold er smitteforebyggende og viktig. 

Noen rom og utstyr har større risiko for smitteoverføring enn andre. Beboerrom, bad og 

kjøkken er rom hvor kravene til rengjøringsmetoder og frekvens er større enn for korridorer, 

vaktrom med mer.  

I situasjoner med smittsomme sykdommer og evt isolering, stilles det større krav til hygiene, 

kunnskap om kjemi og utstyr enn ved et normalt renhold. Informasjonsplikten om 

hygieneforhold ligger hos leder ved institusjonen. For å unngå feildoseringer, feil virketid, 

manglende verneutstyr og så videre, må renholderen få informasjon om dette. Det er 

institusjonens ansvar å gi nok og riktig informasjon. Renholderen bør ikke gjøre egne 

vurderinger rundt doseringer, kjemitype, virketid og verneutstyr.  

HENVISNINGER 

1. Rettleiar til Forskrift om smittevern i helsetenesta: Smittevern 15, 2006 

2. Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie, Statens legemiddelverk, 

jan 2017 

3.  Rengjøring og desinfeksjon i omgivelsene 

4. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer, Statens serum institut 2015 (Danmark) 

 

  

http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/R%C3%A5d%20til%20helsepersonell/Desinfeksjonsmidler/liste%20over%20godkjente%20desinfeksjonsmidler%20januar%202017.pdf
https://www.varnett.no/portal/content/6853/14
http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/NIR.aspx
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4.7.1 Rengjøring 

 

Rengjøring har både en estetisk side og en smitteforebyggende hensikt. Den 

smitteforebyggende siden ivaretas delvis når omgivelsene visuelt sett synes rene. Men i rom 

med aktiviteter der flater kan være forurenset med mikrober, skal det også sikres en 

systematisk tilnærming til hvordan renhold utføres. 

Prosedyren her fokuserer på å ivareta gode smittebarrierer, og er ikke utfyllende angående 

utførelse. 

Romkategori (smitterisiko) 

Kravet til hygiene og renhet er ikke det samme i alle rom på institusjonen. Ut i fra risiko for 

smittespredning kan de enkelte rom og områder deles inn i tre hovedgrupper: 

Gruppe 1:  Rom der infiserte eller infeksjonsømfintlige beboere blir stelt eller behandlet, 

som sårstuer, smitteisolat og våtrom som toalettrom, dusj/bad, samt 

desinfeksjonsrom mv. 

Gruppe 2:  Rom som har middelsrisiko for smittespredning, som beboerrom, spiserom og 

lintøyrom/rent lager. 

Gruppe 3:  Rom som ikke har noen spesiell tilknytning til pleiefunksjonen, som trapp, korridor 

og  kontor. 

Jo større risikoen er for smittespredning, desto høyere er kravet til hygiene og renhet. 

Renholdsplan 

Institusjonen skal ha en renholdsplan. Alternativt kan detaljert avtale med et renholdsfirma 

erstatte renholdsplanen.  

Planen bør inneholde: 

 hvilke rom og lokaler som inngår i renholdsplanen, med angivelse av smitterisiko 

 hvor ofte ”daglig renhold” skal utføres på de ulike rom 

 hvor ofte periodiske oppgaver skal utføres 

 metoder for rengjøring i ulike romkategorier, med beskrivelse av utførelse og 

rekkefølge 

 hvem som utfører ulike oppgaver (hva pleiepersonell utfører og hva renholdere 

utfører) 

 beskrivelse av renholdsutstyr og beskyttelsesutstyr som skal brukes 

 hvordan dokumenteres og sikre ønsket rengjøringskvalitet 

 hvem som er renholdsansvarlig og ansvarlig for renholdsplanen 
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Utstyr 

 Det benyttes rent utstyr til hvert rom. 

 Etter rengjøring i et rom vaskes kluter og mopper separat i vaskemaskin med 85 °C 

etter retningslinjer for behandling av brukte tekstiler. 

 Nal, bøtte og annet utstyr rengjøres/desinfiseres etter bruk i dekontaminator. 

 Rengjøringsvogn rengjøres ukentlig og ved behov. 

 Rengjøringsutstyret oppbevares i egnet rom. 

 

Aktuelle metoder og prinsipper for rengjøring: 

Aktuelle metoder: 

 Våt rengjøring (vask), etterfulgt av tørking med en tørr klut / mopp (våt metode) 

 Fuktmopping/Fuktig avtørking med fuktet klut eller mopp (fuktig metode) 

 Tørrmopping/Støvtørking (tørr metode) 

 Støvsuging 

Aktuelle prinsipper: 

 I et beboerrom er kravet til hygiene størst rundt beboeren/pasienten (pasientsonen), og 

minst ved gulvet.  Vask og desinfeksjon av flater og naturlige berøringspunkter skal 

derfor ha større fokus og høyere frekvens enn vask av gulv. 

 Det skal alltid vaskes fra rent til mindre rent, og ovenfra og ned. Eksempel på rekkefølgen 

av rengjøringen blir da: Nattbord/seng – inventar – dørhåndtak – kraner – servant – gulv. 

 Rengjøring utføres fra rene rom mot urene rom, dvs. kjøkken først og baderom sist. 

 Kluter byttes mellom beboerrom og bad mellom hver boenhet. Byttes daglig. Det brukes 

minst en ren klut for hver pasient enhet, en for hver servant og en for de øvrige flatene i 

rommet for å unngå kryssforurensning mellom beboere/pasienter. Etter at en klut er tatt i 

bruk, bør den ikke komme i kontakt med rent såpevann i bøtten. 

 Utfør håndhygiene og skift hansker mellom hvert beboerrom. 

 Støvsuger med hepafilter kan brukes. Desinfiser støvsugeren etter bruk på smitterom. 

 Det brukes som hovedregel vaskemiddel til all rengjøring. Det er viktig at vaskemidler 

doseres riktig, slik at de fungerer effektivt og ikke etterlater seg en såpefilm på flatene.  

 Ved mye smuss bør våt metode velges fremfor tørr. Fuktig metode bør ikke erstatte våt 

metode. 

Hyppig vask og desinfeksjon av naturlige berøringspunkter:  

Naturlige berøringspunkter i et beboerrom, bør vurderes rengjort og desinfisert ofte, helst daglig. 

Utvalgte berøringspunkter i fellesarealene desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel.  

Utføres ved behov og etter faste definerte frekvenser (f. eks. daglig) 
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Eksempler på naturlige berøringspunkter på et beboerrom: Håndtak, sengegjerde, kraner, toalettseter, 

toalett flush-knapp, ringesnor og brytere for lys og utstyr, seng, nattbord, bord, stoler og utstyr. 
       (Bilder: Nationale infektionshygiejniske retningslinjer, Statens serum institut 2015) 
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4.7.2 Smittevask 

Smittevask innebærer at det gjennomføres desinfeksjon av flater, gjenstander og utstyr.  

Etter oppheving av isoleringstiltak, skal det som hovedregel utføres smittevask på et 

beboerrom. Smittevask innebærer grundig vask av beboerrom, samt at det gjennomføres 

desinfeksjon av flater, gjenstander og utstyr. Målet er å drepe mikrober i rommet på utstyr 

og flater. 

Utstyr 

 Smittefrakk (Langarmet med mansjetter) 

 Engangshansker (Lateks eller nitril) 

 Munnbind (Brukes ved dråpesmitte og MRSA) 

 Skotrekk, briller og hette er vanligvis ikke nødvendig, men kan brukes ved mye søl med 

kroppsvæsker. 

 Desinfeksjonsmidler 

o Virkon® er førstevalg av desinfeksjonsmiddel, dette må blandes til korrekt styrke med 

vann. Sørg for at ikke blandingen har vært oppbevart lenger enn anbefalt i 

pakningsvedlegget. 

o Perasafe® desinfeksjonsmiddel skal benyttes i stedet for Virkon® til bakteriene 

clostridium difficile og tuberkulosebakterier. (Perasafe kan også brukes i stedet for 

Virkon ellers). 

o Desinfeksjonssprit (minst 70 %), kan benyttes på små og rene flater, og på rent 

utstyr. 

Forberedelser 

 Søppel og skittentøy fjernes fra rommet, ringesnor fjernes eller desinfiseres. 

 Alt engangsutstyr kastes og fjernes fra rommet (i vanlig husholdningsavfall). 

 Gardiner, dynes, puter, løse tekstiler og klær sendes til vask i lukket gul pose som 

smittetøy. 

 Bøker, blader, blomster og lignede kastes vanligvis (i vanlig husholdningsavfall).  

 Søppelbøtte, såpedispensere og toalettbørste og annet utstyr fjernes. Dersom det tåler 

varme, kan dette med fordel vaskes i dekontaminator. 

Utførelse 

 Utfør håndhygiene først. 

 Renholder bruker smittefrakk og engangshansker. Bruk også munnbind ved dråpesmitte eller 

MRSA.  

 Renholdstrallen tas ikke med inn på rommet, ta med alt du trenger av utstyr inn. 

 Først vaskes gulv, flater, toalett, dusj, vask og møbler med såpe og vann. Vask fra rent mot 

urent. 
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 Desinfeksjon: Deretter utføres desinfeksjon av  gulv, vannrette flater, møbler og 

naturlige berøringspunkter(håndtak, brytere, blandebatteri mv.). Bruk rikelig med 

desinfeksjonsvæske, og følge anbefalt virketid. 

 Vegger og horisontale flater vaskes og desinfiseres på steder nær der beboer har 

oppholdt seg, dersom det antas at flatene kan ha blitt forurenset (f. eks. nattbord og 

vegg ved seng). 

 Madrass rengjøres med såpe og vann, og desinfiseres deretter med vanlig 

desinfeksjonsmiddel. 

 Inventar, seng, nattbord, møbler, hjelpemidler og utstyr desinfiseres også. 

Etter utførelse 

 Brukte mopper og kluter, sendes til vask i lukket gul pose som smittetøy. 

 Vasketralle og renholdsutstyr rengjøres og desinfiseres. 

 Beskyttelsesutstyr tas av og kastes/vaskes. Utfør håndhygiene. 

 

4.7.3 Flekkdesinfeksjon 

Søl med biologisk materiale som kan inneholde mikrober skal fjernes og desinfiseres snarest 

for å forebygge smittespredning. 

Flekkdesinfeksjon utføres ved søl med mulig infeksiøst materiale som blod, oppkast, puss 

eller andre kroppsvæsker. Alle ansatte skal kunne gjennomføre dette ved behov. 

Utstyr 

 Engangshansker 

 Virkon® er førstevalg av desinfeksjonsmiddel, dette må blandes til korrekt styrke 

med vann. Sørg for at ikke blandingen har vært oppbevart lenger enn anbefalt i 

pakningsvedlegget. 

 Perasafe® desinfeksjonsmiddel skal benyttes i stedet for Virkon® til bakteriene 

clostridium difficile og tuberkulosebakterier. (Perasafe kan også brukes i stedet for Virkon 

ellers, men er dyrere, og lukter litt). 

 Cellestoff eller liknende. 

NB! Vanlig sprit skal ikke brukes så lenge Virkon/Perasafe er tilgjengelig. Sprit har ikke evne 

til å trekke inn i biologisk materiale, og kan kun benyttes på flater som er synlig rene. 

Utførelse 

 Bruk engangshansker. 

 Tørk opp så mye av forurensningen som mulig med cellestoff fuktet med 

desinfeksjonsmiddel. 
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 Hell desinfeksjonsmiddel direkte på flekken, alternativt dynk desinfeksjonsmiddel på 

cellestoff, bearbeid flaten og dekk flekken med cellestoffet. 

 La desinfeksjonsmiddelet virke i anbefalt tid. 

 Rengjør området med såpe og vann. 

 Utfør håndhygiene. 
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4.8 Håndtering, rengjøring og desinfeksjon av utstyr 

 

MÅL / HENSIKT 

Hindre smitte fra forurenset utstyr til beboere/pasienter og ansatte. 

DEFINISJON 

1. Rengjøring:  Fjerning av støv og skitt, inkludert mikroorganismer. 

2. Desinfeksjon:  Prosess som ved hjelp av varme eller kjemikalier, dreper de 

fleste bakterier og virus. 

3. Sterilisering:  Prosess som dreper alle mikroorganismer. 

ANSVAR 

 Ledelsen har ansvar opplæring, og for at datablad på ulike typer utstyr/kjemikalier 

finnes. 

 Ansatte skal bare bruke utstyr de har kompetanse til å bruke, vite hvor om aktuelle 

prosedyrer. 

BESKRIVELSE 

Et viktig tiltak i hygienearbeidet er å sørge for at de instrumentene og det utstyret som skal 

brukes i helsetjenesten, er rent og fritt for sykdomsfremkallende mikrober før det brukes 

neste gang.  

Hansker og stellefrakk bør vurderes brukt ved håndtering av urent utstyr, blant annet ved 

skylleromsoppgaver. Når bruksanvisninger til produkter/utstyr finnes, skal de som 

hovedregel følges. 

Vi skiller gjerne mellom 3 metoder for rengjøring av flergangsutstyr. Hvilken metode som 

brukes, avhenger av hva utstyret skal brukes til, og hvor stor forurensingen kan være. 

1. Rengjøres med såpe og vann 

Rengjøring med såpe og vann er tilstrekkelig for: 

 utstyr som er i kontakt med hud 

 utstyr som ikke er forurenset.  

Men husk: 

 Rengjøring fjerner mikrobene, de drepes ikke. Mikrobene kan på grunn av dette også 

overføres til rengjøringsutstyret, eller fortsatt være tilstede på det rengjorte utstyret. 

 Utstyr som skal desinfiseres eller steriliseres bør rengjøres først. 

2. Desinfeksjon med varme eller kjemisk desinfeksjonsmiddel 

Desinfeksjon er nødvendig for: 

 utstyr som har vært i kontakt med biologisk materiale 
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 utstyr som kan være infisert med sykdomsfremkallende mikroorganismer 

Varmedesinfeksjon er førstevalget. Bruk av instrumentvaskemaskin og bekkenspyler 

(dekontaminator) er effektive desinfeksjonsmetoder for mye utstyr. Utstyr kan også kokes 5-

10 minutter i vann som holder 100 grader. Utstyret må da være helt dekket av vann. 

Oppvaskmaskin desinfiserer tilfredsstillende med en vaskeprosess som varer i 45-60 

minutter på 65-70 °c. Oppvaskmaskin kan benyttes til desinfeksjon av glass, steintøy, bestikk 

og annet utstyr som benyttes ved matservering.  For oppvaskmaskiner (steamer) med 

vaskesyklus begrenset til noen minutter, skal temperaturen være minst 75°c. 

Kjemisk desinfisering brukes når varmedesinfisering ikke er mulig, blant annet når utstyret 

er for stort til å passe i dekontaminator og oppvaskmaskin, at utstyret er fastmontert, eller at 

det ikke tåler varme eller vann.  

Det finnes ulike desinfeksjonsmidler. Hva som brukes avhenger av hva slags utstyr og 

materiale som skal desinfiseres, samt hvilke mikrober det skal desinfiseres mot. 

Statens legemiddelverk har utarbeidet oversikt over aktuelle godkjente desinfeksjonsmidler og 

deres bruksområder innen helse- og sykepleie. Denne skal følges ved valg av 

desinfeksjonsmiddel. Se lenke i henvisningen under.  Merk at vanlige husholdningsmidler som 

klorin ikke er godkjent i helsetjenesten.  

De vanligste desinfeksjonsmidlene som brukes i kommunehelsetjenesten er alkoholbaserte 

midler, Virkon® og peredikksyre (Perasafe®). 

3. Sterilisering 

Sterilisering er aktuelt for 

 utstyr som er i kontakt med blod og vev 

 utstyr som er i kontakt med slimhinner i luftveier og urinveiene 

Aktuell steriliseringsmetode for institusjoner i Karmøy kommune er primært 

tørrsterilisering. 

Sterilt engangsutstyr er ofte det beste alternativet, framfor å sterilisere flergangsutstyr.  

Ved bruk av sterilt engangsutstyr skal datostempling overholdes og emballasjen være 

uskadet. 

Rutiner for desinfeksjonsrom/skyllerom 

Ved håndtering av utstyr på skyllerommet er det stor fare for kryssmitte mellom rent og 

urent utstyr. Korrekt opptreden med grunnleggende smitteverntiltak er derfor svært viktig. 

 Rutiner bør være nedfelt for de ulike arbeidsoppgaver som oppslag 

(laminert/vannbestandig). 
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 Skyllerommet skal være ryddig og enkelt å holde rent. 

 Skyllerommet skal ha en klar inndeling mellom ren og uren sone, dette skal være 

merket. 

 Skyllerommets utstyr og møbler skal desinfiseres jevnlig. 

 Det må gis opplæring i bruk av utstyr og arbeidsoppgaver på skyllerommet. 

Aktuelle sykepleieprosedyrer 

1.  Dekontaminering av utstyr 

HENVISNINGER 

1. Rettleiar til Forskrift om smittevern i helsetenesta: Smittevern 15, 2006 

2. Elstrøm: Smittevern i helseinstitusjoner, Gyldendal Oslo 2002 

 

4.9 Håndtering av avfall 

 

MÅL / HENSIKT: 

Beskytte ansatt, pasienter og andre fra spredning av smittestoffer gjennom avfallshåndtering. 

 

ANSVAR: 

 Institusjonsledelsen har ansvar for at renovasjonsforskriftene for den enkelte 

kommune følges og at forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og 

dyrehelsetjeneste følges. 

 Institusjonsledelsen skal sørge for at det foreligger rutiner for håndtering av 

smittefarlig avfall og stikkende/skjærende avfall, og at personalet har tilgang på 

nødvendig utstyr for å kunne håndtere avfallet på en forsvarlig måte. 

 Avdelingsleder har ansvar for at personalet kjenner de gjeldende rutiner for 

håndtering av smittefarlig avfall, og at disse følges.  

 Den enkelte ansatte har ansvar for at avfall blir korrekt sortert og emballert, og at 

intern transport og midlertidig lagring skjer på en forsvarlig måte. 

FREMGANGSMÅTE: 

 Det er smittefarlig avfall, stikkende/skjærende avfall og biologisk avfall som er 

forbundet med fare for overføring av smittestoff, som er omfattet av forskrift om 

smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste. 

 Kun der avfallet inneholder levedyktige organismer eller deres toksiner, og det er 

kjent for eller antatt å kunne forårsake sykdom, vil forskriften komme til anvendelse. 

https://www.varnett.no/portal/procedure/7761/14
http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
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 For helsetjenesten vises det for øvrig til det generelle kravet til forsvarlig virksomhet. 

Følgelig er det først og fremst smittefarlig avfall som kommer inn under 

infeksjonskontrollprogrammets rutiner for håndtering av avfall. 

Stikkende og skjærende avfall 

 Stikkende og skjærende avfall legges direkte i godkjent, stikksikker boks med 

forsegling (kanyleboks). 

 Kanyleboks fylles maksimalt opp til markeringsstrek (full kanyleboks). 

 Full kanyleboks lukkes forsvarlig. 

 Merk kanyleboksen med utfylt etikett. 

 Kanyleboksen settes på avfallsrom og transporteres deretter til godkjent 

avfallsanlegg. 

Hva er smitteavfall?  

 Avfall fra beboere som har MRSA og som er 

forurenset med sekret, puss. 

 Avfall fra beboere som har HIV og hepatitt: 

blod, sekret, puss eks. brukte bandasjer. 

 Stikkende/skjærende avfall,  for eksempel 

brukte kanyler, brukte skalpellblader, 

prøvebeholdere med blod. 

 Vevsbiter, organer og blod. 

 Kompresser, bandasjer, bleier, avfall med annet 

organisk materiale og små mengder inntørket 

blod på tupfere utgjør liten smittefare og kan 

kastes i vanlig søppel. Unntak:  Pasienter med 

mistanke om MRSA, HIV eller hepatitt. 

Avfallsrom: 

 Rommet bør være atskilt til midlertidig oppbevaring av ferdig emballert avfall fra 

avdelingene. 

 Rommet bør ha undertrykk. 

 Rommet bør være kjølig for å unngå gjæring og lukt. 

 Rommet bør ha våtromskvalitet på tak, vegg og gulv og bør ha sluk i gulvet. 

 Rommet bør ha egen håndvask/dispenser for hånddesinfeksjon. 

 kan utgjøre en smittefare til det er korrekt emballert. 

 

Mikrobespesifikt anbefales:  

 MRSA: Fuktig avfall (avfall med puss, kroppsvæsker e.l.), regnes som smittefarlig 

avfall. 



 

 Infeksjonskontrollprogram Karmøy kommune 37 
 

 Norovirus, ESBL og clostridium: Håndteres som forbruksavfall. Avfallet må pakkes 

inn i poser som lukkes forsvarlig, hvor en kaster dette i vanlig søppel.  Posen 

dobbeltemballeres før transport til skyllerom/avfallsrom når det er fare for at posens 

utside er tilsølt, eller at posen kan sprekke. 

Uhell ved håndtering av risikoavfall skal rapporteres som avvik umiddelbart. 

HENVISNINGER 

1. Rettleiar til Forskrift om smittevern i helsetenesta: Smittevern 15, 2006 

2. Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste av 11.10.2005  

3. Elstrøm: Smittevern i helseinstitusjoner, Gyldendal Oslo 2002 

4.   Avfallshåndtering  

 

4.10 Håndtering av tekstiler 

 

MÅL/ HENSIKT 

 Hindre smitte fra skitne og forurensede tekstiler. 

ANSVAR 

 Kommunen har ansvar for å tilby vask av privattøy til langtidsbeboere. 

 Ledelsen har ansvar for at tekstiler vaskes etter gjeldende krav for helsetjenester. 

BESKRIVELSE 

Rent tøy 

 Rent tøy skal transporteres på ren og tildekket vogn/tralle. 

 Utfør håndhygiene før håndtering av rent tøy. 

 Rent tøy transporteres direkte til rent tøylager for oppbevaring. 

 Beboeres tøy bør primært oppbevares i klesskap tilknyttet beboerrommet. 

Urent tøy 

 Bruk hansker og beskyttelsesfrakk ved håndtering, utfør håndhygiene etterpå. 

 Håndtering av tekstiler skal gjøres slik at partikler ikke spres mer enn nødvendig, og 

slik at rent tøy og utstyr ikke forurenses (f. eks. ved sengeskift). 

 Urent tøy transporteres i lukket pose/sekk til skittentøysrom/skyllerom. 

 Skittentøyssekker transporteres på tralle slik at sekkene ikke er borti gulv og 

arbeidsantrekk. 

Smittetøy 

 Bruk hansker og smittefrakk ved håndtering, utfør håndhygiene etterpå. 

 Smittetøy legges i gul plastpose som lukkes, og fraktes til avdelingens skyllerom. 

http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2005-10-11-1196
https://www.varnett.no/portal/procedure/7547/14
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 Gul pose med smittetøy legges i vanlig skittentøyssekk. 

 Både beboertøy og stellefrakker skal også regnes som smittetøy ved smitteregimer. 

Vask 

 Hovedregel: Tekstiler skal varmedesinfiseres, i minimum 10 minutter ved 85 grader.  

Dette kravet skal alltid følges for lintøy og arbeidstøy, som vaskes på vaskeri. 

 Andre tekstiler som ikke tåler 85 grader kan vaskes på 60 grader, eller så høy 

temperatur som tøyet tåler (f. eks. beboeres privattøy). 

HENVISNINGER 

1. Rettleiar til Forskrift om smittevern i helsetenesta: Smittevern 15, 2006 

2. Elstrøm: Smittevern i helseinstitusjoner, Gyldendal Oslo 2002 

3.  Håndtering av urene tekstiler og smittetøy 

 

4.11 Infeksjoner hos ansatte 

 

MÅL/ HENSIKT 

Hindre at syke ansatte smitter annet personell og beboere/pasienter. 

ANSVAR 

 Ansatte med symptomer på infeksjon skal underrette ledelsen om dette. 

 Ledelsen skal organisere arbeidet slik at ansatte ikke smitter beboere eller andre ansatte. 

BESKRIVELSE 

Infeksjoner hos ansatte 

Ved sykdommer og infeksjoner, vurderer ansatte i samarbeid med sin leder hvilke oppgaver 

som er forsvarlige å utføre. Kun i helt spesielle situasjoner bør ansatte unngå å være på jobb. 

Arbeid med mat 

I Forskrift om næringsmiddelhygiene stilles det i kapittel 8 krav til personer som arbeider 

med næringsmidler. Dette kan gjelde anretningspersonell ved institusjonen, og også til en 

viss grad pleiepersonellet:  

”Personer som lider av eller er bærere av en sykdom som kan overføres gjennom næringsmidler, eller 

som f.eks. har infiserte sår, hudinfeksjoner eller andre sår eller diaré, skal ikke under noen 

omstendighet håndtere næringsmidler eller gis adgang til et sted der næringsmidler håndteres, 

dersom det er fare for direkte eller indirekte forurensning.  

http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
https://www.varnett.no/portal/procedure/7705/14
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Alle personer med slike lidelser som er ansatt i et næringsmiddelforetak, og som vil kunne komme i 

kontakt med næringsmidler, skal umiddelbart melde fra om sykdommen eller symptomene, og om 

mulig om deres årsaker, til driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket.” 

HENVISNINGER 

1. Rettleiar til Forskrift om smittevern i helsetenesta: Smittevern 15, 2006 

2. Forskrift om næringsmiddelhygiene 

3. Smittevernboka - Smittevernveilederen for kommunehelsetjenesten 

 

VEDLEGG 

 

1. Anbefalte retningslinjer ved ulike infeksjoner hos personell 

 

  

https://www.fhi.no/publ/eldre/rettleiar-til-forskrift-om-smitteve/
https://lovdata.no/forskrift/2008-12-22-1623
http://www.fhi.no/artikler/?id=82852
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Vedlegg 1: Anbefalte retningslinjer ved ulike infeksjoner hos personell 

 

Infeksjon/sykdomstilstand Restriksjoner og tiltak Varighet 

Diaré og oppkast Ikke ha direkte pasientkontakt. 

Ikke arbeide på kjøkken/håndtere 

næringsmidler. 

Ansatte som kan smitte kolleger og brukere bør 

ikke være på jobb. 

Inntil 48 timer etter 

siste diaré og 

oppkast. 

Hoste, sår hals, tett nese, 

forkjølelsessymptomer 

Unngå kontakt med beboere/pasienter med 

sterkt redusert immunsystem. 

Vurder munnbind ved direkte pasientkontakt. 

Unngå hosting mot andre. 

Ekstra fokus på håndhygiene. 

Hovedregel: Inntil 

7 dager etter 

symptomstart eller 

inntil 

symptomfrihet. 

Influensa/ 

Bakterielle 

luftveisinfeksjoner 

Bør ikke ha direkte pasientkontakt ved sykdom 

eller symptomer som hoste, feber, smerter i 

kroppen. 

Unngå hosting mot andre. 

Ekstra fokus på håndhygiene. 

Inntil 

symptomfrihet. 

Hud og sårinfeksjoner Ikke arbeide på kjøkken/håndtere 

næringsmidler. 

Ved infeksjon på hender/underarmer: Unngå 

oppgaver med økte hygieniske krav. 

Bruk for øvrig hansker dersom sår på hender 

ikke kan tildekkes på annen måte. 

Inntil sår er tilhelt 

eller infeksjon er 

behandlet. 

Øyeinfeksjoner Hyppig og grundig håndhygiene. 

 

Inntil 

symptomfrihet. 

Salmonellose 

Campylobacteriose 

Shigella 

Ikke ha pasientkontakt eller arbeide med mat. 

 

 

Tuberkulose Helsepersonell som er utsatt for,  eller kan ha 

vært utsatt for smitte, eller som har oppholdt 

seg 3 mnd. eller lenger i land med høy 

forekomst av tuberkulose, skal undersøkes for 

tuberkulose før tiltredelse.  

Se også kommunens smittevernplan. 

 

MRSA Screening og oppfølging av MRSA-utsatte 

ansatte, se MRSA-rutine/ MRSA-veilederen. 

 

Skabb Ansatte og hele husstanden må behandles.  

Hepatitt og HIV Vurderes i hvert enkelt tilfelle, kontakt 

smittevernpersonell. 

 

Andre smittsomme 

infeksjoner 

Kontakt smittevernpersonell ved spørsmål.  

ESBL-bærerskap Ingen restriksjoner, men ansatte med diare må 

unngå pasientkontakt. 

I perioder med 

diare 
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4.12 Vaksinasjon av ansatte og brukere 

 

MÅL/ HENSIKT 

 Gi ansatte beskyttelse mot infeksjonssykdommer. 

 Sikre at beboere ikke smittes av syke ansatte, pårørende og medbeboere. 

 

ANSVAR 

 Enhetsleder skal gi tilbud om vaksiner til ansatte.  

 Ved ansettelser kartlegges den ansattes vaksinasjonsstatus slik at man kan ta hensyn 

til dette i daglig risikovurdering på arbeidsplassen. 

 Sykehjemslegen har ansvar for at beboere som har behov for vaksiner får tilbud om 

det. 

 

BESKRIVELSE 

 

Beboerrettede vaksiner 

 

Influensavaksine 

Beboerne tilbys vaksine årlig. Vaksinasjon av nye beboere fortløpende utover i 

influensasesongen, er aktuelt så lenge det er fare for å bli smittet. 

 

Pneumokokk-vaksine 

Beboeres vaksinasjonsstatus mot pneumokokker sjekkes ved innkomst.  

Vaksine tilbys hvis beboeren ikke tidligere er vaksinert. 

 

Personalrettede vaksiner 

 

 Tuberkulose-vaksine(BCG) 

Ansatte uten godkjent vaksinasjonsstatus skal ikke arbeide hos beboere med tuberkulose. 

 

 Hepatitt B-vaksine 

Helsepersonell som jobber med sykepleieoppgaver hos hepatitt B-positive personer, kan 

få vaksine for hepatitt B. Vaksine tilbys også ansatte som vurderes til å ha økt risiko for 

smitte på annen måte.  

 

 Influensavaksine 

Ansatte skal få tilbud om influensavaksine årlig, og skal oppfordres til å la seg vaksinere.  

 

Arbeidsstedet dekker selv utgifter til vaksinasjon av ansatte. 
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Egenerklæring helse, Karmøy kommune 

 

 
 

HENVISNINGER 

 

1. Rettleiar til Forskrift om smittevern i helsetenesta: Smittevern 15, 2006 

2. Vaksinasjonsboka (Veileder fra Folkehelseinstituttet) 

  

https://www.fhi.no/publ/eldre/rettleiar-til-forskrift-om-smitteve/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/
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4.13 Stikkskader og blodsmitte 

 

MÅL/ HENSIKT 

 Hindre at ansatte, brukere og pårørende utsettes for smitte, og at de ikke påføres 

infeksjoner fra blodsøl, stikk fra kanyler, skalpeller og annet. 

 Unngå at infeksjoner oppstår i forbindelse med injeksjoner. 

 

ANSVAR 

Alle ansatte skal kjenne til prosedyren, og vite hvor rutine for førstehjelp ved blodsmitte er i en 

nødssituasjon. 

BESKRIVELSE 

Forebyggende tiltak ved håndtering av stikkende og skarpe gjenstander 

 Bruk nødvendig tid! Vær forsiktig! 

 Ha med kanyleboks inn på rommet hvor stikkende/skjærende avfall skal brukes 

 Det skal alltid velges utstyr med sikkerhetsmekanismer, om de er tilgjengelige 

 En skal aldri sette hetter tilbake på brukte kanyler, men kaste dem direkte i 

kanyleboks. Dette er regulert i § 6-10 i Forskrift om utførelse av arbeid.  

 For injektorer som f. eks insulinpenn, skal kanyleklipper brukes der det er 

hensiktsmessig, og en kanyle skal kun brukes til en injeksjon. 

 Kast hele sprøyten direkte i boksen! Kanyleboksen skal betjenes med én hånd. 

Krav til kanyleboks 

 Beholderen skal være lukket mellom bruk. 

 Skal være laget av solid materiale(bruk bokser som er beregnet for formålet). 

 Beholderen må være stor nok til at man kan kaste hele sprøyten, skalpell etc. 

 Når beholderen er 3/4 full, skal den lukkes og kastes via egen returordning 

Generelle forholdsregler ved kontakt med blod 

 Bruk hansker. 

 Ved fare for blodsprut: Bruk beskyttelsesfrakk, og beskytt øyne, nese og munn. 

 Tøy med blodsøl behandles som smittetøy. 

 Ved kjent blodsmitte er ikke isoleringstiltak nødvending, grunnleggende smitteverntiltak 

er nok. 

Førstehjelp ved stikkskader og blodsprut 

 Smittevernet har en rutine som er utformet som en plakat. Denne skal være synlig og 

tilgjengelig for ansatte på alle arbeidsstedene som oppslag - se vedlegg 1.  

https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357
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 Stikkskadeskrin: Det skal være klorehxidin eller desinfeksjonssprit samt kompresser i 

en boks oppbevart like ved plakaten. 

HENVISNINGER 

 Rettleiar til Forskrift om smittevern i helsetenesta: Smittevern 15, 2006 

 Forskrift om utførelse av arbeid Kapittel 6 

 

VEDLEGG 

1. Smittvernets rutine/plakat for førstehjelp ved stikkskader og blodsprut 

 

 

https://www.fhi.no/publ/eldre/rettleiar-til-forskrift-om-smitteve/
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357
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4.14 Trygg injeksjonspraksis og desinfeksjon av hud 

 

BESKRIVELSE 

 Bruk aseptisk teknikk og sterilt injeksjonsutstyr. 

 Bruk ny sprøyte for hver beboer/pasient, selv om spissen skiftes. 

 Bruk sterilt infusjonssett. 

Infusjonssett benyttet til klare væsker uten medikamenttilsetninger kan henge inntil 

96 timer uten å skiftes. Dersom flere infusjonsposer skal benyttes, skal frakoblingen 

skje mellom intravenøssett og -pose, og ikke ved kobling til kanyle. Infusjonssett 

benyttet til blod, blodprodukter, væsker med medikamenttilsetninger, parenteral 

ernæring, lipidstoffer og liknende skal skiftes for hver infusjon. Sprøyte og spiss er 

kontaminert når de har vært benyttet på en beboers/pasients infusjonssett eller 

intravenøspose. 

 Bruk engangsampuller eller engansghetteglass fremfor flerdosehetteglass. 

 Ikke bruk samme engangsampulle eller engangshetteglass til flere beboere/pasienter, 

og ikke spar på rester til senere bruk. 

 Alle membraner på hetteglass desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel. 

 Dersom flerdosehetteglass benyttes, bruk steril engangsspiss og sprøyte hver gang 

membranen penetreres. 

 Ikke ta flerdosehetteglass ut av medisinrommet, og oppbevar det ikke i nærheten av 

pasientbehandlingsområdet. 

 

Desinfeksjon av hud 

 Huden desinfiseres med 70 % desinfeksjonssprit beregnet for hud, eller med 

klorheksidin 5 mg/ml, før venepunksjon og før intradermale, subkutane eller 

intramuskulære injeksjoner. 

 Hud som er synlig tilskitnet vaskes alltid først, og desinfiseres deretter før 

penetrasjon. 

 

Aktuelle sykepleieprosedyrer 

  Injeksjoner – subkutan og intramuskulær 

  Perifert venekateter – Innleggelse, vedlikehold og fjerning 

  Desinfisering av hud 

4.15 Pasientplassering 

 

BESKRIVELSE 

• Beboere/Pasienter som kan forurense omgivelsene med urin, avføring, oppkast, 

luftveissekreter, puss eller andre kroppsvæsker pga. sykdom eller manglende personlig 

hygiene, skal ha enerom. 

• Enerom vurderes også for immunsvekkede pasienter og andre med økt risiko for å utvikle 

infeksjoner. 

• Ved kjent eller mistenkt infeksjon med enkelte smittestoffer, isoleres 

beboeren/pasienten. Dette omtales i de aktuelle sykdomskapitlene i 

Smittevernhåndboka og i Isoleringsveilederen. 

https://www.varnett.no/portal/procedure/7849/14
https://www.varnett.no/portal/procedure/7736/14
https://www.varnett.no/portal/procedure/7571/14
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4.16 Hostehygiene 

 

BESKRIVELSE 

Ved hosting, nysing og økt sekresjon fra luftveiene er det viktig for personalet, men også 

beboere/pasienter og pårørende. 

 

 Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre, dekk til munn og nese med papir som så 

kastes. 

 Vurder om den som hoster og nyser skal bruke munnbind i spesielle situasjoner. 

 Utfør håndhygiene etter kontakt med luftveissekreter.  
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5 Infeksjonsspesifikke smitteverntiltak 

 

For enkeltinfeksjoner skal Karmøy kommune følge beskrivelsene i Folkehelseinstituttets 

veileder Smittevernveilederen: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/om-

veilederen/om-smittevernveilederen---innhold-f/  

 

5.1 Urinveisinfeksjoner 

 

MÅL/ HENSIKT: Forebygge helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner hos beboere. 

ANSVAR 

 Ledelsen skal påse at det finnes tilstrekkelig kompetanse slik at urinveisinfeksjoner 

forebygges så langt som mulig.   

 Legen skal følge opp beboere som er spesielt utsatt for urinveisinfeksjoner 

 De ansatte skal skaffe seg kunnskap om hvordan UVI forebygges og bruke gjeldene 

prosedyrer. 

BESKRIVELSE 

Aktuelle tiltak som kan forebygge urinveisinfeksjoner 

1) Væskebalanse 

Rikelig drikke, dvs. 1-1,5 liter pr dag, har stor betydning for å få god gjennomstrømming av 

urinveiene og hindre oppvekst av bakterier. 

2) Bleiebruk 

 Vær bevisst hvilken type bleie som brukes.  

 Bleier skal tas på forfra, og tas av bakfra. 

 Kontroller og skift bleie jevnlig. 

 Rengjør huden jevnlig. 

 Ved bruk av uridom, bør bleie vurderes som et avlastningstiltak deler av døgnet. 

3) Intimstell 

 Utføres daglig 

 Utføres med teknikk slik at tarmbakterier ikke kommer i kontakt med 

urinrørsåpninga 

4) Blæretømming 

 Tilstreb å tømme blæra best mulig (bruk tid, massasje, rennende vann, menn kan 

oppnå bedre blæretømming ved å sitte etc.). 

 Bruk faste toalettider. 

 Unngå bekken når det er mulig. 

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/om-veilederen/om-smittevernveilederen---innhold-f/
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/om-veilederen/om-smittevernveilederen---innhold-f/
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/om-veilederen/om-smittevernveilederen---innhold-f/
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/om-veilederen/om-smittevernveilederen---innhold-f/
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5) Bruk av Hiprex, C-vitamin og Tranebær 

Det finnes ingen entydig dokumentasjon som tilsier at dette har effekt. 

6) Bruk av Urinkateter 

Ved bruk av ulike typer urinkateter øker risikoen for UVI, og dette kalles ofte for 

kateterassosierte UVI. Permanent urinkateter gir en ekstra risiko for urinveisinfeksjon. Dette 

gjelder både permanent blærekateter og suprapubisk kateter. Slike kateter skal derfor alltid 

fjernes når det ikke lenger kan begrunnes medisinsk. Intermitterende kateterisering 

foretrekkes som alternativ dersom det etter en totalvurdering vurderes som et 

hensiktsmessig tiltak. Ren intermitterende kateterisering (RIK) kan vanligvis foretrekkes 

framfor steril intermitterende kateterisering (SIK). 

Beslutning om kateterisering skal alltid tas av lege. 

Det er viktig at prosedyrer for innleggelse og stell av kateter følges for å forebygge 

infeksjoner. Sykepleiere og andre som skal kateterisere, skal ha kunnskaper om prosedyre og 

teknikk, valg av størrelse og type kateter, samt ha kunnskap om urinveienes anatomi og 

fysiologi. 

 Aktuelle sykepleieprosedyrer   

Veileder for forebygging av kateterassoiserte infeksjoner  

 

Behandling av urinveisinfeksjon 

Bakterier i urin uten symptomer skal vanligvis ikke behandles med antibiotika. 

Det er opp til legen å vurdere hvorvidt behandling med antibiotika kan iverksettes uten at 

lege er tilstede. Dette kan eventuelt nedfelles av institusjonslegen som egen prosedyre. 

 

  

https://www.varnett.no/portal/procedure/7628/14
https://www.fhi.no/nettpub/urinveisinfeksjoner/om-veilederen/om-veilederen-for-kateterassosierte/
https://www.fhi.no/nettpub/urinveisinfeksjoner/om-veilederen/om-veilederen-for-kateterassosierte/
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5.2 Hud og sårinfeksjoner 

 

MÅL/ HENSIKT 

Forebygge og begrense infeksjoner i hud og sår hos beboere i kommunale helseinstitusjoner. 

DEFINISJON 

Hudinfeksjon: Kjennetegnes av symptomer på huden som rødhet, varme, smerte og hevelse, 

som følge av kolonisering med bakterier. 

Sårinfeksjon: Puss og sekret fra sårhule/overflate, men også symptomer som ved 

hudinfeksjon. 

ANSVAR 

• Ledelsen har ansvar for at personellet har kompetanse om forebygging av sår og 

om sårbehandling slik at smitte unngås, og at infeksjoner behandles effektivt og 

skånsomt. 

• Legen har det medisinske ansvaret for all sårbehandling. 

• Ansatte skal følge anerkjente prinsipper for å forebygge og behandle 

hud/sårinfeksjon. 

BESKRIVELSE 

Forebygging     (Kilde: SSHF – infeksjonskontrollprogram for kommunene 2013) 

Trykkavlastning 

 Utsatte steder som sete, hæler, sacrum og andre områder med beinframspring bør 

trykkavlastes ved hyppig snuing eller leieforandring og bruk av madrass med 

dokumentert trykkavlastende effekt. 

 Huden observeres med tanke på rødhet, trykkmerker og blemmedannelse, evt. blå, 

lilla og svart misfarging. Disse er tidlige tegn på trykksår i utvikling. 

 Nøye rengjøring av hud for urin og eller fæces. 

 Bruk gode hudpleieprodukter for å holde huden på trykkstedet myk og elastisk. NB! 

Ikke massasje rundt benfremspring og ikke bruk av gummiring. 

 Beskytt evt. blemmer for å forhindre punktering. 

 Observasjoner og registreringer. 

Ødembehandling 

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

skammel, bena skal helst ligge over hjertenivå. 

 Beboere som har tendens til ødemer bør bruke 

kompresjonsstrømper/kompresjonsbind når de går eller sitter oppe. 
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 Dårlig arteriell blodforsyning kan være kontraindikasjon for bruk av kompresjon, 

dette bør vurderes av lege. Pulsstatus eller ankel- arm–indeks-måling skal helst være 

gjennomført. 

 Ødemer som skyldes hjertesvikt eller nyresvikt kan behandles med diuretika. 

Diuretikabehandling ved ødemer forårsaket av inaktivitet eller venestase har liten 

hensikt. 

Ernæring  

 Adekvat ernæring er en betingelse for å unngå sår og for å oppnå sårtilheling.  

 Økende sårstørrelse eller manglende tilheling av såret kan i noen tilfeller settes i 

sammenheng med dårlig ernæring (proteinmangel).  

Risikofaktorer 

Sengeleie, immobilisering, sirkulasjonsforstyrrelse, redusert immunforsvar, sykdom, dårlig 

ernæring, dårlig personlig hygiene, nyopererte pasienter og kontakt med andre beboere med 

infeksjon. 

En må særlig være oppmerksom på anemi, hypoproteinemi og sinkmangel. Tilskudd i form 

av ernæringsdrikker eller sondemat kan være aktuelt. Anemi eller sinkmangel må behandles 

spesifikt. 

 

Prøvetaking 

 Prøve skal kun tas på klare indikasjoner (infeksjon) og før evt. antibiotikabehandling. 

 Sekret og puss må skylles vekk med temperert steril væske før prøven tas. 

 Penselprøve bør tas ved å rulle penselen over hele sårflaten. 

 

Prinsipper for god sårbehandling 

Skriftlig sårprosedyre: Anbefales utarbeidet for alle pasienter med sår som krever stell. 

Prosedyren bør inneholde: 

 informasjon om sårtype, og behandlingsprinsipper (f. eks. skal såret behandles 

sterilt/rent?) 

 beskrivelse av utstyr 

 tidspunkt og frekvens for sårstell 

 hvem som skal stelle såret, hvem som har ansvar for sårbehandlingen. 

 detaljert beskrivelse av framgangsmåte for sårstellet 

 Andre råd 

 All sårbehandling skal følge faglig anerkjente prinsipper for sårbehandling. 

 Sårprosedyren skal revurderes jevnlig. 

 En kompetent fagperson skal ha hovedansvar for stell/oppfølging av 

sårbehandlingen. 

 Så få ansatte som overhodet mulig skal stelle såret. 

 Håndhygiene utføres alltid før og etter sårstell. 

 Det bør brukes stellefrakk og hansker ved sårstell (barriereprinsipp). 
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Aktuelle sykepleieprosedyrer: 

Se  https://www.varnett.no/portal/ under prosedyrer, velg «Hud og vev»  

  

https://www.varnett.no/portal/
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5.3 Lungebetennelse/nedre luftveisinfeksjoner og influensa 

 

MÅL/ HENSIKT 

Forebygge og begrense luftveisinfeksjoner. 

DEFINISJON 

Luftveisinfeksjoner er blant de vanligste infeksjoner i kommunale helseinstitusjoner. 

Lungebetennelse og bronkitt forutgås ofte av infeksjon i de øvre luftveier. Lungebetennelse 

er den infeksjonen som oftest forårsaker alvorlig sykdom og død. 

ANSVAR 

Ledelsen har ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak for å forebygge smitte, identifisere 

smitte og følge opp de retningslinjer som finnes. 

BESKRIVELSE 

Lungebetennelse 

Forebyggende tiltak 

 Pneumokokkvaksine tilbys ved innkomst om ikke beboeren er vaksinert. 

 Unngå unødvendig sengeleie, hevet hodeende er en fordel. 

 Stell av surstoffutstyr skal utføres i henhold til bruksanvisning. Luftslange og o2-

kateter er engangsutstyr. Skift ved behov.  

 Stell av utstyr for sug skal utføres i henhold til bruksanvisning. Sugekateter er et 

engangsprodukt og skal kun brukes 1 gang. 

 Unngå aspirasjon av mat og drikke til luftveiene. God sittestilling er en forutsetning. Ved 

mating skal det gis i et tempo som gjør at beboer får god tid til å svelge maten. 

Sondeernæring skal kun gis av kompetent personell. 

 Munnstell gjennomføres med rent utstyr eller engangsutstyr. Munnstellutstyr som 

har vært brukt, f. eks vattpinner og tupfere, skal aldri oppbevares på rommet for 

senere. 

 Forstøverapparater skal alltid demonteres og skylles i varmt vann etter bruk, samt 

varmedesinfiseres en gang i uka. Når andre beboere skal overta utstyret, skal det 

rengjøres og desinfiseres. 

 God væskebalanse og ernæringstilstand er viktig. 

 Tidlig mobilisering etter akutt sykdom og daglig aktivitet er viktig. 

 Lungefysioterapi, leiedrenasje og veiledning i hosteteknikk kan forebygge opphopning av 

sekret.  

 

Aktuelle sykepleieprosedyrer: 
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 Se  https://www.varnett.no/portal/ under prosedyrer, velg «Respirasjon»  

Influensa 

Forebyggende tiltak 

 

 Vaksine er den beste beskyttelse mot influensa. For omtale av influensavaksine og 

anbefalinger om vaksinasjon se:  

 Influensavaksinasjon - veileder for helsepersonell 

 I tillegg er det viktig å: 

o unngå (om mulig) nærkontakt med syke personer. Den vanligste måten 

influensa smitter på er via nysing eller hosting. 

o vask hendene dine grundig og ofte med såpe og vann. Bruk eventuelt 

alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. 

 Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske mennesker i vanlig sosial omgang. 

 For personer som har symptomer på influensa er det viktig å: 

o hoste eller nyse i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig. 

o vaske hendene grundig og ofte. 

o bruke engangs papirhåndklær foran munnen for å beskytte andre når du 

hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk. 

o hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ når man ikke får vasket 

hendene på annen måte. 

 Forebyggende behandling med antiviralia kan tilbys uvaksinerte nærkontakter som 

tilhører risikogrupper for komplikasjoner. 

 Helsepersonell som jobber med pasienter må utvise ekstra forsiktighet hvis de har 

symptomer på influensasykdom, slik at pasienter ikke smittes. 

 Beboere ved alders- og sykehjem anbefales å la seg vaksinere mot influensa før 

influensasesongen hver høst. Vaksinen fås til redusert pris gjennom 

kommunehelsetjenesten og betales av institusjonen. Helsepersonell er, på lik linje 

med personer i risikogruppene, en anbefalt målgruppe for årlig influensavaksinasjon, 

og kommuner og helseforetak kan bestille vaksine til redusert pris til helsepersonell.  

Tiltak ved utbrudd 

 Alle utbrudd av (mistenkt) influensa på helseinstitusjon er varslingspliktige til 

smittevernlegen og Folkehelseinstituttet via utbruddsvarslingssystemet VESUV. 

 Dersom det bryter ut influensalignende sykdom ved en institusjon hvor det ikke er 

foretatt vaksinasjon (eller til tross for vaksinasjon), anbefales følgende tiltak iverksatt: 

o vaksinér uvaksinerte som ikke allerede er blitt syke, både beboere og 

personell 

o verifisér influensadiagnosen med virusprøve, ta evt. også andre 

mikrobiologiske prøver av de syke 

https://www.varnett.no/portal/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/influensavaksinasjon---veileder-for/
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o innskjerp håndhygiene og "hostehygiene" blant beboere, personale og 

pårørende 

o vurdér å holde influensasyke atskilt fra andre beboere (kohortpleie). 

Tuberkulose 

Beboere med smitteførende tuberkulose skal isoleres på sykehus. 

Tuberkulosekontroll av ansatte 

Personell som kommer fra eller har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i 

minst tre måneder, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling på helsetjenesten, har plikt til å 

gjennomgå tuberkuloseundersøkelse.  Alt helsepersonell er omfattet av bestemmelsen. 

Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering (jf. forskrift om 

tuberkulosekontroll § 3-1 2. ledd). 

Karmøy kommune har organisert arbeidet med tuberkulose i kommunens smittevernplan. Det 

benyttes eget skjema ved ansettelse i Helse- og Omsorg («Egenerklæring helse»). 

 

Legionella 

Legionellabakterier kan forårsake legionærsyke som kan i gi alvorlig pneumoni, og dette kan 

være alvorlig for beboerne. Bakteriene forekommer relativt sjelden, og spres ved at man 

puster inn bakteriene som finnes i dråpekjerner(aerosoler). Bakteriene kan på institusjoner 

bl.a. vokse fram i varmtvannsanlegg som ikke holder høy nok temperatur.  

Pga. smittemåten med å puste inn dråpekjerner, er en vanlig smittevei vanndamp ved 

dusjing. 

Forebyggende tiltak 

 Gjennomspyling av dusjer regelmessig med varmt vann ivaretas av teknisk etat.  

Dersom det mistenkes at varmtvannet holder lavere temperatur enn 70 grader, varsles leder.  
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HENVISNINGER 

 Karmøy kommunes smittevernplan 

Tuberkuloseveilederen 

Smittvernveilederen om influensa 

 

  

https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/01/Smittevernplan_2016.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/om-veilederen/om-smittevernveilederen---innhold-f/%20Tuberkuloseveilederen
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/om-veilederen/om-smittevernveilederen---innhold-f/%20Tuberkuloseveilederen
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/influensa/#tiltak-ved-enkelttilfelle-eller-utbrudd
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5.4 Gastroenteritt og matbåren smitte 

 

BESKRIVELSE 

Matinfeksjon og matforgiftning 

Gastroenteritt kan forårsakes av ulike typer mikrober via mat og vann. Dette er den vanligste 

sykdomstypen man kan få av vann- og matbåren smitte både i Norge og internasjonalt.  

Informasjon om ulik matbåren smitte, finnes i Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet 

som beskriver symptomer, smittekilder og behandling for de fleste næringsmiddelbårne 

infeksjoner og intoksikasjonerv(matforgiftning).  

Det gjelder blant annet salmonellose, campylobacteriose, listeriose, shigellose, yersiniose, 

toksoplamose og botulisme. 

Ved symptomer på matbåren infeksjon skal man 

 Gjennomføre melding og tiltak i henhold til rutine for infeksjonsutbrudd. 

 Gjennomføre de tiltak som er beskrevet i kommunens smittevernplan. Smittevernet 

koordinerer de oppgaver som må håndteres eksternt. 

Tiltak for å forebygge matbåren infeksjon 

 Gjennomføre grunnleggende smitteverntiltak, og spesielt rutinene for håndhygiene. 
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6 Mikrobespesifikke smitteverntiltak 

 

For enkeltinfeksjoner skal Karmøy kommune følge beskrivelsene i Folkehelseinstituttets 

veileder  

 Smittevernveilederen:  

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka. 

 

 

6.1 Isolering 

 

MÅL/ HENSIKT  

Bruke det fysiske bomiljøet hensiktsmessig for å forebygge smitte. 

DEFINISJONER 

Isolering er et sett med tiltak med formål om å blokkere de viktigste smitteveiene, slik at man 

kan: 

1. beskytte omgivelsene mot smittsom person (omtales gjerne ut fra hvilken smittevei 

man vil blokkere, eks blod-, kontakt-, dråpe- og luft-smitteisolering) 

2. beskytte en person med nedsatt infeksjonsforsvar mot smitte (beskyttende isolering). 

ANSVAR 

 Ansvarlig sykepleier, sykehjemslegen og ledelsen har ansvar for gjennomføring av 

isoleringstiltak.  

 Ansatte skal følge vedtatte smitteregimer og andre pasientplasseringstiltak. 

BESKRIVELSE 

Ulike regimer av isolering utformes for å hindre smitteveier gjennom kontakt, dråper og luft. 

 Kontaktsmitte 

 Direkte kontakt mellom personer, oftest med hender. 

 Indirekte kontakt der smitte spres via forurenset gjenstand, flate etc., 

hovedsakelig via hender som er i berøring med forurensede møbler, tekstiler, 

utstyr og annet. 

 Fekal-oral smitte er en form for indirekte kontaktsmitte der noe som har vært i 

kontakt med avføring kommer inn i munnen, ofte via hender. 

 Dråpesmitte vil si at smittestoffer slynges ut i dråper ved hosting, nysing, snakking og 

i noen tilfeller også ved oppkast, samt dersom det oppstår sprut fra kroppsvæsker. 

Slike dråper kan ikke sveve over lange avstander og smittefare er begrenset til et lite 

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka
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område 1-2 meter fra kilden. Dråpesmitte er en form for nærkontaktsmitte og må ikke 

forveksles med luftsmitte. 

 Luftsmitte er smitte gjennom luft der smittestoffer over lengre avstander. Dette er lite 

aktuelt å isolere for i kommunehelsetjenesten, siden krever høy kompetanse og 

tilgang til luftsmitteisolat. Beboere/pasienter dette er aktuelt for vil vanligvis 

behandles på sykehus. 

Ved mistanke om infeksjon som krever isolering, er det viktig at man iverksetter 

isoleringstiltak og gjør en vurdering av situasjonen så raskt som mulig. 

 

Hvordan avklare om pas. skal isoleres: (Kilde: VAR Healtcare) 

 

Beskyttelsesutstyr ved ulike smitteregimer: (Kilde: Elstrøm 2012) 

 Hansker Smittefrakk Munnbind Åndedrettsvern Briller/Visir 

Kontaktsmitte Ja Ja 

Kun ved fare for sprut av 

infeksiøst materiale, eller 

ved MRSA 

Nei 
Kun ved fare for sprut av 

infeksiøst materiale 

Dråpesmitte Ja Ja 
Når avstand til smittekilde 

< 1m 
Nei 

Vurderes når avstand til smittekilde 

< 1m 

Luftsmitte Ja Ja Nei Ja 
Ved fare for sprut av infeksiøst 

materiale 
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Strakstiltak ved mistanke om smittsom sykdom 

1. Isoler beboer ut ifra hvilket smittestoff som mistenkes. Vurder da 

• hva slags smittestoff det er 

• hvor smittestoffet finnes 

• hvordan smittestoffet utskilles og overføres 

• hvem som er potensielle smittemottagere 

2. Informer beboer og pårørende om hvorfor det blir iverksatt isoleringstiltak, og hvilke 

forhåndsregler de selv må ta.  

3. Varsle ledelsen om at det foreligger mistanke om smittsom sykdom hos en beboer. 

4. Marker dør inn til rommet med at besøkende bes henvende seg til personalet. 

5. Begrens antall ansatte som går inn til beboer. Alle ansatte som går inn til beboer skal 

være opplært i de smitteverntiltak som foreligger, dette gjelder også 

rengjøringspersonell. God håndhygiene, hanskebruk og riktig bruk av øvrige 

grunnleggende smitteverntiltak, er uansett det viktigste grunnlaget for å hindre 

smitte. Alle ansatte må følger opp besluttede tiltak.  

Følg anbefalt isoleringsregime ved kontaktsmitte og dråpesmitte, se egne rutiner.  

 

Grunnleggende pasientplasseringstiltak ved isolering 

• Isolerte beboere skal plasseres på enerom, med eget toalett og dusj. 

• Opphold på fellesrom bør være begrenset, unntak fra dette kun i helt spesielle 

tilfeller. 

• Beboere med alvorlige smittsomme sykdommer, bør innlegges på sykehus. 

• Grad av isolering vurderes fortløpende. 

• Ingen beboere skal nektes adgang til fellesarealer, og ingen beboere skal anvises at 

de skal oppholde seg kun på eget rom. Dette er lovstridig, og pasientplassering 

som angitt over er derfor kun anbefalinger. Tvangstiltak er i praksis ikke aktuelt, 

konsulter smittevernlegen i spesielle tilfeller. 
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Eksempler på sykdommer som er aktuelle for isolering 

 

 

Eventuelle unntak fra prosedyren må vurderes av smittevernlegen. 

HENVISNINGER 

 Isolering ved kontaktsmitte 

 Isolering ved dråpesmitte 

 Isolering ved luftsmitte 

 Opphør av isolering 

  

https://www.varnett.no/portal/procedure/7905/14
https://www.varnett.no/portal/procedure/7606/14
https://www.varnett.no/portal/procedure/7775/14
https://www.varnett.no/portal/procedure/7645/14
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VEDLEGG 

1. Isolering ved kontaktsmitte og dråpesmitte (plakat til bruk inne på 

beboerrom/pasientrom) 

2. Eksempler på infeksjonssykdommer som krever isolering 

3. Informasjon til beboer/pasient og pårørende om isoleringstiltak 
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  Kontaktsmitte  
 

Beskyttelsesutstyr som er påkrevd 

Smittefrakk: Brukes ved direkte kontakt med beboer/pasient, eller når utstyr kan være 

forurenset 

Hansker: Skal brukes i alle tilfeller hvor man går inn på beboerens/pasientens rom. 

 

Ved MRSA: Munnbind brukes i tillegg ved opphold ved stell/forflytning og  

ved håndtering av tekstiler. 
 

 

Dråpesmitte 
 

Beskyttelsesutstyr som er påkrevd: 

Smittefrakk: Brukes ved direkte kontakt med beboer/pasient eller når utstyr kan være 

forurenset. 

Hansker: Skal brukes i alle tilfeller hvor man går inn på beboerens/pasientens rom. 

Munnbind: Skal brukes ved opphold nærmere beboeren/pasienten enn 1m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sett 

kryss 

Vedlegg:  ISOLERING 
 

Sett 

kryss 
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Generelle retningslinjer for isolering: 
 

Besøkende: Ikke mer enn 1-2 personer av gangen, og ikke flere enn nødvendig. Påkledning 

som personalet. Hånddesinfeksjon før isolatet forlates.  

Sengetøy og skittentøy: Behandles som smittetøy.  

Bestikk og servise: Bestikk og servise: Vanlig bestikk og servise kan brukes, fraktes direkte 

til oppvaskmaskin på kjøkkenet i lukket plastpose, skal direkte inn i oppvaskmaskin som 

settes på med det samme. Husk hansker!    

Journal/PC/papirdokumenter:  Skal ikke bringes inn i isolatet. 

Flergangsartikler: Oppbevares på det isolerte rommet og skal ikke fraktes ut og inn. Når det 

ikke lengre kan bli bruk for utstyret skal det emballeres i plastpose og fraktes direkte til 

avdelingens dekontaminator for umiddelbar desinfeksjon. Utstyr som ikke tåler varme, 

desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel i anbefalt tid (f. eks Virkon). 

Avfall:  

 Forbruksavfall, matavfall og restavfall: Transporteres i tett og lukket pose, og 

oppbevares på egnet søppelrom.  

 Smitteavfall (gule poser): Blodig avfall, eller avfall som er forurenset med vev, sekret, 

puss o.l  

(f. eks. bleier, brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, unnbind, pinsetter, 

engangsfrakker, kladder).  

 Smitteboks: Stikkende eller skjærende avfall (f. eks. kanyle, skalpellblad, 

blodprøvebeholder, ampuller). 

Gule poser legges i gul kasse på skyllerom. Annet avfall pakkes inn i poser som lukkes 

forsvarlig, og kastes i vanlig søppel.  Posen dobbeltemballeres før transport til 

skyllerom/avfallsrom når det er fare for at posens utside er tilsølt, eller at posen kan sprekke. 

Daglig rengjøring: Rengjøringspersonalet følger retningslinjene for pleiepersonalets 

påkledning. Rommet rengjøres ihht renholdsplan. Rengjøringsutstyret skal desinfiseres etter 

bruk, helst i dekontaminator. Flergangskluter og mopper legges i gul pose og sendes til vask 

som smittetøy. 

Flekkdesinfeksjon: Ved søl av infeksiøst materiale skal det straks tørkes opp, og deretter 

utføres flekkdesinfeksjon med godkjent desinfeksjonsmiddel. Etter dette utføres vanlig 

rengjøring. 

Når beboer må forlate isolatet: Dersom transport er nødvendig pga undersøkelse eller 

behandling, skal alle bandasjer være nyskiftet og sekresjon skal være under kontroll. Beboer 

skal ha rene klær, ny seng og utføre håndhygiene før isolatet forlates. 

Opphør av isolering: Dyne og pute: sendes til vask som smittetøy. Gardiner og forheng: sendes 

til vask bare dersom de er tilsølt. Flergangsutstyr: Emballeres og fraktes for å desinfiseres 

umiddelbart i dekontaminator eller med kjemisk desinfeksjon på avdelingens skyllerom. 

Inventar og flater på beboers rom: Seng, nattbord og annet inventar som beboer/pasient eller 

personale har vært i direkte eller indirekte kontakt med, desinfiseres med Virkon (Perasafe 

ved mykobakterier og clostridium). Husk håndtak, lysbrytere, dørkarmer osv. 

Ubrukt engangsutstyr: Kastes. Ringesnor: kastes eller desinfiseres.  
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Vedlegg : Oversikt over de vanligste infeksjonssykdommer som krever isolering 

 

Eksempler på sykdommer som skal isoleres med 

kontaktsmitteregime 

Smittemåte Kommentar 

Infeksjoner som smitter fekal-oralt og hvor det er 

vanskelig å kontrollere avføringen, f.eks. forårsaket av 

Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Vibrio 

cholerae, EHEC 

K  

Enkelte andre infeksjoner som smitter fekal-oralt, 

forårsaket av hepatitt A-virus, poliovirus  

K  

Infeksjoner som har spesielt stor evne til å overleve i 

miljøet, og der indirekte smitte via kontaminerte 

gjenstander eller flater kan ha betydning, f.eks. 

forårsaket av toksinproduserende Clostridium difficile, 

VRE og Acinetobacter 

K OBS, Daglig 

rengjøring og 

desinfeksjon av 

hyppig berørte 

flater. 

Utbredte hud- og sårinfeksjoner eller andre 

infeksjoner med streptokokker eller gule 

stafylokokker der det er økt spredningsrisiko (som 

stafylokokkpneumoni og sårinfeksjoner hvor 

sekresjonen ikke kan kontrolleres med tildekking eller 

lukket drenasje)  

K + Munnbind som 

ved MRSA  

Pasienter med spesielle multiresistente bakterier, 

f.eks. MRSA og ESBL 

K Munnbind ved 

MRSA 

Pasienter uten mistenkt infeksjon som har ligget i 

sykehus utenfor Norden og Nederland, inntil det er 

avkreftet at de er bærere av multiresistente bakterier. 

K Se også MRSA-

anbefalingene. 

Egen prosedyre 

Utbredte hud- og sårinfeksjoner med andre mikrober 

enn nevnt over og hvor sekresjonen ikke kan 

kontrolleres med tildekking eller lukket drenasje  

K  
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Eksempler på sykdommer som skal isoleres med 

dråpesmitteregime 

Smittemåte Kommentar 

RS-virus infeksjon D Munnbind og 

øyebeskyttelse 

hvis nærmere 

pasienten enn 1m 

Meningitt eller sepsis med meningokokker eller  

H. Influenzae, epiglotitt 

D Munnbind hvis 

nærmere 

pasienten enn 1m  

Adenoviruspneumoni og –konjunktivitt D — II — 

Mage-tarminfeksjon med uttalt oppkast, f.eks. 

forårsaket av calicivirus (inkl. norovirus) 

D Munnbind hvis 

nærmere 

pasienten enn 1m. 

Ev. 

kohortisolering 

Influensa D — II — 

 

K=kontaktsmitte, D=dråpesmitte  (folkehelseinstituttets isoleringsveileder, smittevern 9, 

2004.) 
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Informasjon til beboer og besøkende om 

isoleringstiltak 

 
 

Isolering er av og til nødvendig for beboere og pasienter som har fått en infeksjon. Hensikten 

er å hindre at blir smittet. Det behøver ikke bety at den som blir isolert er spesielt syk, men at 

enkelte bakterier eller virus har lett for å spre seg f.eks. gjennom hoste, puss (verk), avføring 

eller urin.  

Vi anmoder derfor om at beboeren passer på følgende 

1. Beboerrommet bør ikke forlates uten etter avtale med sykepleier eller lege. Benytt 

ringeklokken.  

2. Unngå å berøre sår eller bandasjer.  

3. Skulle du oppdage søl av puss (verk) på bandasje, i sengetøy o.l., eller at bandasje har 

løsnet, gi beskjed til personalet.  

4. God håndhygiene er svært viktig. Vask deg alltid på hendene etter toalettbesøk, etter 

bruk av bekken eller urinflaske, etter eventuell berøring av sår eller bandasje, før du 

spiser og før du forlater rommet.  

 

Vi anmoder om at besøkende passer på følgende 

1. Det kan være ønskelig å redusere antall besøkende. Personalet vil gi beskjed om dette 

dersom det er nødvendig. Hvis barn under 12 år skal inn på rommet, bør dette 

avtales med personalet. 

2. Personalet vil orientere deg om nødvendige forholdsregler før du går inn på 

sykerommet, blant annet om det er nødvendig å bruke spesielt beskyttelsesutstyr.  

3. Sitt ikke på sengekanten, men benytt stol.  

4. Vask hendene eller desinfiser hendene grundig før du forlater rommet, også hvis du 

bare skal ut et kort ærend.  

5. Du bør ikke besøke andre beboere på institusjonen etter at du har vært på besøk hos 

en isolert beboer.  
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6.2 MRSA 

 

MÅL/ HENSIKT 

Hindre spredning av MRSA til andre brukere i kommunens tjenester, og hindre at ansatte utvikler 

bærerskap. 

DEFINISJON 

MRSA = Meticillin-resistent gul stafylokokk. For informasjon, se vedlegg 4. 

MRSA er definert som allmennfarlig smittsom sykdom i forskrift om allmennfarlige smittsomme 

sykdommer. 

ANSVAR 

Ledelsens ansvar 

 Sørg for at alt personale som vil komme i direkte kontakt med en bruker med mulig 

eller påvist MRSA, får nødvendig opplæring i smitteforebyggende tiltak. 

 Etabler et velfungerende smitteregime sammen med sykehjemslege. 

 Dersom flere MRSA-tilfeller mistenkes, varsle smittevernlegen straks. 

 Informer alltid smittevernet om nye pasienter/beboere med MRSA. 

 Smittevernet kan kontaktes for veiledning og kurs. 

Ansattes ansvar: Ansatte skal følge retningslinjene i denne prosedyren. 

Smittevernets ansvar 

 Lede arbeidet med smitteoppsporing, og vurdere behov for screening. 

 Bistå med utarbeidelse av lokale rutiner for det enkelte tilfelle og bistå i opplæring. 

  

http://lovdata.no/forskrift/1995-01-01-100
http://lovdata.no/forskrift/1995-01-01-100
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BESKRIVELSE 

6.2.1 MRSA på sykehjem 

Tiltak ved uventet funn av MRSA hos beboer/pasient  
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Informasjon til pasienter 

Finnes på Karmøy lommunes internettsider under «Smittevern»: 
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Rutinemessig screening for MRSA 

Ansatte:  

 Ved tiltredelse skal ansatte fylle ut skjema for å avgjøre om testing er nødvendig, se 

«Egenerklæring Helse». 

  Leder ved sykehjemmet har ansvar for å holde oversikt/lister med hvem som testes og 

resultat av prøvene. Smittvernlegen skal være orientert om nypåviste tilfeller. 

Kriterier for MRSA-prøve ved innleggelse som pasient og for ansatte i pasientrettet arbeid 

(MRSA-veilederen): 

 

 

Oppfølging av ansatt som er bærer av MRSA 

 Ansatte på sykehjem med MRSA skal, inntil bærerstatus og eventuell sanering 

gjennomført, ikke arbeide på sykehjem med pasientrettede oppgaver uten at dette er 

avklart med smittevernlege. Den ansatte samarbeider med sin fastlege om å 

gjennomføre sanering.  

 Se også vedlegg 1 om sanering, vedlegg 3 om økonomi og vedlegg 5 med infoskriv til 

ansatte. 
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Oppfølging av beboer/pasient med MRSA 

Behandling av MRSA-infeksjon med antibiotika 

Behandling av MRSA-infeksjoner  bør vanligvis skje i samråd med smittevernlegen eller 

infeksjonsmedisiner ved sykehus.  

Sanering 

Når pågående infeksjon og sår er ferdigbehandlet, bør man ved MRSA bærerskap gi 

mulighet for sanering, dersom ikke spesielle forhold tilsier at dette ikke er aktuelt. Dette er 

beskrevet i Vedlegg 2 - sanering av MRSA bærerskap. Smittevernlegen kan gi ytterligere 

veiledning ved behov. 

Isolering ved MRSA 

 Ved nyoppdaget MRSA iverksettes isolering etter gjeldende rutine for 

kontaktsmitteisolering i infeksjonskontrollprogrammet inklusive bruk av munnbind 

og smittefrakk.  

 Langvarig isolering er sjelden aktuelt, men oppheving av isolering gjøres aldri før 

smitteoppsporing, screening og opplæring er gjennomført, samt når gode rutiner for 

tilpassede grunnleggende smitteverntiltak er laget. Smittevernet kan kontaktes for 

bistand til dette. 

 Ved kjent MRSA ved innkomst, er omgivelser/ansatte beskyttet når rutinene følges, 

og isolering er ikke påkrevd. 

Tiltak når pasient/beboer ikke lenger skal isoleres 

 Personalet skal bruke hansker, munnbind og smittefrakk ved undersøkelse, 

behandling og pleie, håndtering av brukte tekstiler, sengereiing og ved rengjøring. 

Rent arbeidstøy daglig. 

 Utstyr, tekstiler og avfall håndteres i tråd med rutinene for kontaktsmitteisolering. 

 Beskyttelsesutstyr tas av og håndhygiene utføres før rommet forlates. 

 Daglig rutine: Skift sengetøy og rengjør beboerrommet, samt fjern søppel, skittentøy 

og urent utstyr. Tørk over med desinfeksjonssprit på hyppig berørte punkter, f. eks. 

dørhåndtak, lysbrytere, håndtak/armlene på rullestol, rullator og utstyr til 

beboeren/pasienten. 

 Arbeidet skal organiseres slik at færrest mulig av personalet har kontakt med beboer. 

Dette personalet må ikke uten smittevernlegens godkjenning arbeide i andre 

helsetjenester. 

Når beboer skal ut av sitt rom 

 Beboer er ferdig stelt, har rene klær, og evt. rene bandasjer/inkontinensmateriell. 
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 Håndtak, armlene og andre berøringspunkter på rullestol, rullator og annet utstyr 

beboer bruker, tørkes med desinfeksjonssprit, samt at beboeren utfører håndhygiene. 

 Beboer kan fritt oppholde seg i fellesrom på egen avdeling og utenfor institusjonen. 

Ha fokus på håndhygiene og etterlevelse av generelle smitteverntiltak i fellesrom. 

Muligheter og begrensninger for beboerens bevegelser i sykehjemmet 

1.  Beboeren kan komme ut av sitt rom og 

oppholde seg på avdelingen/enheten 

etter å ha blitt stelt og fått rene klær. 
 

2.  Beboeren kan fritt bevege seg igjennom 

fellesrom i institusjonen og oppholde 

seg utenfor institusjonen.  
 

3.  Med tilrettelegging kan beboeren få 

behandling/trening i eget 

behandlingsrom, 

men det foretrekkes at nødvendige 

tjenester gjøres på beboerens rom eller 

avdeling. 
 

4.  Beboeren bør unngå opphold på andre 

boavdelinger. 

 

Informasjon ved overføring av beboere med MRSA 

Ved overføring av pasient/beboer til annen avdeling eller helsetjeneste, informer følgende i 

forkant: 

 den aktuelle avdelingens ledelse 

 sykehus og ambulanse 

 smittevernet når overføring skjer til annet sykehjem 

 

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 MRSA-smittet personell 

 Arbeidsgiver avgjør i samråd med smittevernlegen når personale kan begynne i 

arbeid etter gjennomført sanering.  

 Det kan i spesielle tilfeller være mulig å la personale gå tilbake i arbeid straks 

saneringen er utført dersom de ikke har individuelle risikofaktorer* for bærerskap. 

Kontrollprøver tas etter vanlig rutine både en, to og tre uker etter sanering. 
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 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 kommunelegen hvilke arbeidsoppgaver vedkommende kan utføre og 

aktuelle smitte-verntiltak. Eventuelle smitte-verntiltak kan oppheves når 

vedkommende har tre negative prøver med en ukes mellomrom. 
 

*) Individuelle risikofaktorer: Sår, kron-isk hudlidelse, katetre, stomi, dren o.a. 

 

6.2.2 MRSA i hjemmetjenestene 

 

MRSA-screening - Rutinemessig screening for MRSA 

 Undersøkelse av personell i hjemmetjenesten gjennomføres når det er begrunnet 

mistanke om smitte med MRSA.  

 Ved tiltredelse bes ansatte fylle ut skjema «Egenerklæring helse» for å avgjøre om 

testing før tiltredelse anbefales.  

 

Tiltak ved uventet funn av MRSA hos brukere eller ansatte 

Når smittestatus er kjent ved start på pleiesituasjonen, og smitteverntiltak er iverksatt, er det 

normalt ikke nødvendig med undersøkelse av ansatte.  Men når det oppdages MRSA 

uventet, kan personell ha arbeidet ubeskyttet og enten blitt smittet selv eller påført andre 

smitte. Det kan i noen tilfeller være aktuelt å gjennomføre en smitteoppsporing på samme 

måte som på sykehjem. Kontakt smittevernlegen for avklaring og samarbeid om 

gjennomføring. 
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Tiltak i brukerens hjem 

 Personalet skal bruke hansker, munnbind og smittefrakk ved undersøkelse, 

behandling og pleie, håndtering av brukte tekstiler, sengereiing og ved rengjøring. 

 Arbeidstøy skal være rent hver dag. 

 Rengjøringsutstyr brukes bare i det aktuelle hjemmet. Desinfiser hyppig berørte 

punkter, f. eks. dørhåndtak, lysbrytere, håndtak/armlene på rullestol, rullator og 

utstyr mv 

 Når bruker skal ut er det ingen restriksjoner, men tildekk sår, og håndhygiene 

utføres. 

 Bruker oppfordres til å gi informasjon om sin situasjon ved kontakt med 

helsevesenet. 

 Færrest mulig av personalet bør ha kontakt med brukeren. 

 Besøk bruker til slutt ila vakten om mulig. 

 Ansatte skal være spesielt nøye med håndhygiene. 

HENVISNINGER 

1. Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet 

2. MRSA-veileder, FHI, juni 2009. 

VEDLEGG 

1. Undersøkelse og testing av MRSA     

2. Sanering av MRSA bærerskap (Eradikering), samt Vaskeinstruksjon Hibiscrub  

3. Økonomiske forhold for MRSA-smittete personer  

  

https://lovdata.no/forskrift/1996-07-05-700
https://www.fhi.no/publ/eldre/mrsa-veilederen/
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Vedlegg 1: Undersøkelse og testing av MRSA 

 

 

NÅR skal man MRSA-teste? 

 Ved mistanke om MRSA-smitte eller bærerskap. 

 Ved planlagt eller sannsynlig forestående innleggelse i sykehus/poliklinikk. 

 Ved forhåndsundersøkelse av helsepersonell som tiltrer eller gjeninntrer i stilling. 

Helsepersonell som testes skal ikke arbeide med beboere/pasienter før prøvesvar 

foreligger.  

 Ved smitteoppsporing. Når svært mange skal testes samtidig, gjøres det vanligvis 

etter ringprinsippet i henhold til smittevernlegens anvisninger. 

 Etter at og eventuell behandling er avsluttet: Det tas da prøver etter en, to og tre uker. 

Nye kontroller anbefales tatt tre, seks og tolv måneder etter sanering.  
 

HVOR: Prøvetakingssteder 

 
Prøvetakingssted Beboer/Pasient Helsepersonell* *) Gjelder 

forhåndsundersøkelse og 

ved smitteoppsporing 

 

 

 

Ytterst i hvert nesebor (med samme pensel)  X X 

Svelg inklusiv tonsiller X X 

Perineum X  

Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden X X 

Innstikksteder for fremmedlegemer(katetre, dren etc)  X  

Kateterurin (hvis permanent urinkateter) X  

 

Ved kontroll etter sanering og behandling tas prøvene på samme sted som hos 

beboere/pasienter. 
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HVORDAN: Metode for MRSA-prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr: Transportmedium og steril vattpensel (bact.us. pinne). Sterilt NaCl 0,9 

%. 

Penselen fuktes i sterilt saltvann. Ta ett prøvesett, det vil si én prøve fra hvert 

prøvetakingssted.  

 Nese: Prøven tas fra fremre 1/3 del av neseboret, fra overgang mellom hud og 

slimhinne. Vattpenselen strykes mot innsiden av begge nesevinger 3 ganger og settes 

i transportmediet. 

 Svelg: Stryk penselen over ganebue og tonsillene 3 ganger. 

 Perineum: Dette er et viktig område for påvisning av stafylokokker og ved 

bærertilstand. 

 Penselen strykes over hud mellom urinrørsåpning og endetarmsåpning, og settes i 

transportmediet. 

 Hud: Hvis sår, fjern først evt. puss, ta så prøve fra kruster, hudskjell og væskende 

sårflater, fra kant av sår, perforerte pustler, vesikkelinnhold, sårsekret fra under skorper, 

o.l. Vattpenselen settes i transportmediet. Dersom det er flere sår, skal det tas en prøve fra 

hvert av dem. 
 

Prøvebeholder og rekvisisjon merkes med navn, fødselsdato, dato for prøvetaking, og fra 

hvor prøven er tatt. Rekvisisjonen merkes med "MRSA-screening". Ved prøvetakning av 

helsepersonell påføres arbeidstedets navn og adresse på rekvisisjonen som fakturaadresse. 

For full oversikt over dette, henvises det til MRSA-veilederen. 

 

  

 

http://www.fhi.no/dokumenter/9bc2e5e450.pdf
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Vedlegg 2: Sanering av MRSA-bærerskap 

 

 

 

 

Alternativer ved mislykket sanering 

Andre saneringsregimer, inkl. systemisk antibiotikabehandling, kan være aktuelle ved behandlingssvikt, 

pågå-ende infeksjoner, underliggende sykdom, spesielle resistensmønstre mv. Mulige årsaker som bør 

vurderes: 

 Er bakteriene resistente for mupirocin? 

 Har personen individuelle risikofaktorer for bærerskap?  Er personen bærer i svelg?  

 Foreligger det manglende motivasjon eller evne til å gjennomføre saneringen? 

 Er det noe som kan ha bidratt til resmitte? F. eks ukjente bærere i familie kontakt med 

smittede dyr. Har det vært mangelfullt renhold av tekstiler, utstyr, rom og inventar? 
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Vedlegg 2 forts.: Eksempel på vaskeinstruksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
NB: Hibiscrub må ikke brukes/komme i kontakt med  

øyne, ører eller slimhinner som for eksempel  

munnslimhinne, kjønnsorganer eller analåpning. 
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Vedlegg 3: Økonomiske forhold for MRSA-positive personer 

Utgifter til undersøkelse og behandling av enkeltpasienter 

Sykdom forårsaket av MRSA er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det ytes 

full godtgjørelse for utgifter til legehjelp for undersøkelse, behandling og kontroll når en 

pasient har grunn til å anta seg smittet med MRSA eller en lege får begrunnet mistanke om 

at pasienten har MRSA-infeksjon eller er bærer av MRSA *. 

Det ytes godtgjørelse etter honorartakstene dersom * 

 pasienten har grunn til å anta seg smittet med MRSA, eller 

 legen under konsultasjonen får mistanke om at pasienten har MRSA og etter 

samtykke med pasienten setter i verk nødvendig undersøkelse, eller 

 legen har oppfordret eller pålagt pasienten å møte til konsultasjon for å foreta 

undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, eller 

 det er behov for behandling eller kontroll av MRSA-infeksjon eller MRSA-bærerskap. 

Det ytes stønad til utgifter til antiinfektive legemidler (ATC-kode J) til behandling av 

allmennfarlige smittsomme sykdommer. Det ytes også stønad til utgifter til antiinfektive og 

dermatologiske legemidler til behandling av infeksjon og sanering av bærerskap hos 

pasienter med MRSA i henhold til faglige anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet **. 

Utgifter til undersøkelse av og tiltak overfor helsearbeidere 

Utgifter i forbindelse med forhåndsundersøkelse for MRSA av arbeidstaker skal dekkes av 

institusjonen der vedkommende skal tiltre ***. 

I de fleste tilfeller vil en ansatt som finnes MRSA-positiv og utelukkes fra arbeid, ha rett til 

sykepenger. Det er et vilkår for rett til sykepenger at arbeidstakeren har vært ansatt de siste 

fire ukene før sykemeldingen. 

Smitte med MRSA som en arbeidstaker pådrar seg i arbeidet, regnes som yrkesskade****.  

I tillegg til alminnelige arbeidstakere, er også bl.a. studenter og elever yrkesskadedekket. 

Utgifter til smitteoppsporing 

Trygden yter stønad for undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige 

smittsomme sykdommer. Dette gjelder både for utgifter hos allmennlege, utgifter i 

spesialisthelsetjenesten og for utgifter ved private laboratorier. 

For full oversikt over dette, henvises det til MRSA-veilederen. 

*) Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege 

**) Blåreseptforskriften § 4 nr 2. Faglige anbefalinger til antiinfektive og dermatologiske  

http://www.fhi.no/dokumenter/9bc2e5e450.pdf
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 legemidler, se også vedlegg om sanering av bærerskap. 

***) Forskrift om forhåndsu.s.av arbeidstakere i helsevesenet-antibiotikaresistente 

bakterier 

****) Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som 

skal likestilles med yrkesskade. 
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6.3 ESBL 

 

DEFINISJON 

ESBL er en forkortelse for extended spectrum betalactamase. Dette er en resistensmekanisme 

som kan overføres mellom bakterier, også mellom bakterier av ulik art. Forkortelsen ESBL er 

dermed ikke en spesiell bakterie, men en betegnelse på resistensmekanismer som kan sitte 

på flere typer bakterier. I praksis betyr det at bakteriene har resistensmekanismer som 

hemmer effekten av de vanligste typene av antibiotika. Infeksjoner med ESBL kan dermed 

være vanskelige å behandle. 

BESKRIVELSE 

Smitte skjer ved direkte eller indirekte kontaktsmitte og gjennom fekal-oral kontakt. I 

helseinstitusjoner spres bakteriene fra pasient til pasient vanligvis via helsepersonells 

hender, på grunn av mangelfull håndhygiene, eller gjennom dårlig rengjort utstyr og felles 

kontaktpunkter. 

Men kan være bærer av ESBL uten å ha symptomer. ESBL produseres av visse gramnegative 

tarmbakterier, og bærerskap i tarmflora antas å være kronisk. 

Smitteverntiltak 

Konsekvent gjennomføring av grunnleggende smittevernrutiner i helsetjenesten er viktig for 

alt smitteforebyggende arbeid i helseinstitusjoner. I tillegg til god opplæring av 

helsepersonell er det spesielt viktig med nøye opplæring av pasienter og pårørende for å 

hindre spredning av tarmmikrober, inkl. resistente bakterier. 

Ellers gjelder følgende anbefalinger: 

 Beboeren plasseres fortrinnsvis i enerom med eget bad og toalett. 

 Beboeren kan bevege seg fritt på avdelingen.  

 Stell og toalettbesøk bør kun foregå på beboerens eget rom og bad/toalett. 

 Beboeren utfører håndhygiene hyppig, særlig etter toalettbesøk og før måltider. 

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

rene bandasjer/inkontinensmateriell. 

 Beboeren bør ikke benytte seg av buffet eller annen selvbetjent matservering. 

 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 

institusjonens egne retningslinjer for kontaktsmitteisolering. 

 Rommet rengjøres daglig, og det bør legges ekstra vekt på rengjøring av toalett og 

kontaktpunkter. 

 Brukte tekstiler håndteres som smittetøy. 
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Sårbare beboere 

Det kan være vanskelig å gjennomføre enkelte anbefalte smitteverntiltak rundt sårbare 

beboere, f.eks. når personen har demens. 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. 

 

Tilpassing av tiltak 

Tilpassing av smitteverntiltak utover overstående kan vurderes for følgende beboere: 

 Ved ESBL som ikke er av typen Carba 

 Når beboeren ikke har diare eller ukontrollbar sekresjon 

 

Ved tilpasning av tiltak skal personalet følge basale smittevernrutiner, samt ta hensyn til 

følgende: 

 Pasienten plasseres fortrinnsvis i enerom med eget bad/toalett. 

 Pasienten bør kun benytte eget/dedikert toalett. 

 Pasienten kan bevege seg fritt på avdelingen dersom risikoen for spredning kan 

kontrolleres. 

 Pasienten utfører håndhygiene før han eller hun forlater rommet og etter 

toalettbesøk. 

 Pasienten bør ikke benytte seg av buffet/selvbetjent matservering. 

 

Undersøkelse/screening av pasienter og ansatte 

Rutineundersøkelser av personell gjennomføres vanligvis ikke. Det anbefales ingen spesielle 

tiltak eller restriksjoner for helsepersonell som er bærere av multiresistente gramnegative 

stavbakterier eller ESBL-holdige bakterier utover basale rutiner. 

Beboere og pasienter som har symptomer og tegn på infeksjon, skal undersøkes på vanlig 

måte, inkludert med mikrobiologiske prøver, på bakgrunn av kliniske symptomer og 

indikasjoner. 

Kontrollprøver for bærerskap av beboere og pasienter som tidligere har fått påvist ESBL, 

anbefales ikke 

HENSVISNINGER 

1. Smittevernveilederens kapittel om ESBL 

2. ESBL-holdige gramnegative stavbakterier - smitteverntiltak i 

helseinstitusjoner  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6833&Content_6493=6441:100610::0:6446:38:::0:0
http://www.fhi.no/artikler/?id=85878
http://www.fhi.no/artikler/?id=85878
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6.4 NORO-virus 

 

BESKRIVELSE 

Om høsten og vinteren kommer utbruddene med norovirusenteritter. Noroviruset er et virus 

i familien Caliciviridae og ble tidligere kalt Norwalk-lignende virus. Viruset spres lett der 

mange mennesker samles, som for eksempel i barnehager, på skoler, hoteller, 

militærforlegninger, passasjerskip og i helseinstitusjoner. 

Sykdom med norovirus kalles gjerne omgangssyke, og kan raskt bli et problem i 

helsetjenesten med mange syke og smittede. Norovirus er svært smittsomt, og er en stor og 

potensielt en livstruende belastning for syke og eldre. 

Smitteverntiltak 

Ved symptomer på Norovirus hos personell eller beboere: 

 Forhold deg til de retningslinjer som er gitt fra Norsk folkehelseinstitutt (se vedlagte 

informasjonsskriv).  Dette infoskrivet gir også generell informasjon om Norovirus.  

Informasjon om norovirus finnes også i Folkehelseinstituttets smittevernhåndbok. 

 Etablere isoleringsregime i henhold til isoleringsprosedyren i avsnitt 6.1. 

 Håndhygienetiltak forsterkes med både hånddesinfeksjon og håndvask. 

 Smittevernpersonell skal varsles. 

Tiltak for institusjoner med norovirus 

Folkehelseinstituttets veileder «Norovirus – anbefalinger ved utbrudd av mage-

tarminfeksjoner i helseinstitusjoner utenfor sykehus» skal følges.  

 

HENVISNINGER 

1. Smittevernbokas kapittel om norovirusenteritt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/norovirus-i-helseinstitusjoner-utenfor-sykehus-2018.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/norovirus-i-helseinstitusjoner-utenfor-sykehus-2018.pdf
http://www.fhi.no/artikler/?id=82829
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6.5 Clostridium difficile 

 

BESKRIVELSE 

Clostridium difficile-infeksjoner en bakteriell infeksjon forårsaket av denne sporedannende 

bakterien. Diaré er en kjent og hyppig forekommende bivirkning til antibiotikabehandling. 

Clostridium difficile er en av de vanligste årsakene til diaré som følge av antibiotikabehandling 

i helseinstitusjoner. 

Bakterien kan overleve i lang tid på gjenstander i et sykehusmiljø, og helsepersonell kan 

være bærere av bakterien på hendene. Bakterien kan ved kontaktsmitte overføres til andre 

beboere/pasienter.  

Smitteverntiltak 

 Mens diaré pågår: Etabler kontaktsmitteregime i henhold til isoleringsprosedyren. 

 Når diare opphører:  Hold sterkt fokus på grunnleggende smitteverntiltak.  

 Benytt daglig desinfeksjon av alle kontaktpunkter (dørhåndtak, kraner, sengegjerder 

m.m.) i tillegg til flekkdesinfeksjon ved synlig forurensing.   

 Håndvask med såpe og vann foretrekkes fremfor desinfeksjonssprit (dette fordi det 

ikke er fullt ut dokumentert tilstrekkelig desinfeksjonsseffekt av sprit på clostridium 

difficile)  

 Bruk engangshansker (nitril- eller latexhansker).  

 Perasafe® benyttes som desinfeksjonsmiddel framfor Virkon® og sprit/alkohol. 

 Sykehjemslege/institusjonslege vurderer om pågående AB-behandling skal avsluttes. 

HENVISNINGER 

1. Smittevernveilederens kapittel om Clostridium difficile 

  

http://www.fhi.no/artikler/?id=82697
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6.6 Vancomycinresistente enterokokker (VRE) 

 

BESKRIVELSE 

Enterokokker finnes normalt i tarmfloraen og derfor ofte på huden rundt anus og i urinrøret. 

Bakteriene forårsaker sjelden sykdom. Dersom infeksjon oppstår, skjer det først og fremst i 

urinveiene og i sår.  I sjeldne tilfelle kan bakteriene forårsake alvorlig infeksjon, for eksempel 

sepsis. Enterokokker smitter vanligvis endogent fra egen tarmkanal. I helseinstitusjoner skjer 

smitteoverføringen fekalt-oralt. 

Prøvetaking for VRE i sykehjem - Screening ved innleggelse 

På sykehjem bør nye beboere undersøkes for VRE dersom de fyller screeningskriteriene 

ovenfor og VRE-status er ukjent. 

Smitteoppsporing ved uventet funn av VRE 

 Ved funn av VRE hos inneliggende pasient tas prøve av alle inneliggende pasienter på samme 

avdeling. 

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

prøvetakingen til andre avdelinger der VRE-positive pasienter i løpet av nåværende 

opphold har vært innlagt. 

 Det er ikke anbefalt å ta prøver av personalet. 

 

Kontrollprøver 

Som hovedregel er det ikke nødvendig å ta kontrollprøver av en person som har fått påvist VRE. 

En eller flere negative kontrollprøver utelukker ikke kolonisering, og personen må anses å være 

kronisk kolonisert.  

Smitteverntiltak  

1 I helsetjenester utenfor sykehus og sykehjem forebygges spredning av VRE gjennom å 

etterleve basale smittevernrutiner. 

2 VRE-positive beboere skal ha enerom med eget toalett. Det er ingen restriksjoner på 

beboerens bevegelser, samvær, aktivitet og besøk. Smittespredning forebygges med 

nøye opplæring i og etterlevelse av basale smittevernrutiner.  

3 Beboere og besøkende instrueres i grundig håndhygiene.  

4 Det bør utføres hyppig renhold på rom som brukes av VRE-positive beboere. Det er 

spesielt viktig med hyppig renhold og desinfeksjon av seng, nattbord og annet 

inventar og utstyr i beboerens nærhet, samt bad og toalett.  

5 Infeksjon med VRE, eller diaré, enterostomi, eller sår med mye sekresjon hos VRE-

bærere, øker risikoen for smittespredning. I enkelte slike tilfeller kan det derfor være 

nødvendig med modifiserte smitteverntiltak. Kontakt smittevernpersonell for 

veiledning. 
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HENVISNINGER 

1 Smittevernbokas kapittel om Vancomycinresistente enterokokker (VRE)  

2 Håndtering av vankomycinresistente enterokokker (VRE) ved norske sykehus og 

sykehjem 

7 Infeksjonsovervåking og andre smitteverntak 

 

MÅL/ HENSIKT 

Gode data på infeksjonsforekomst gjør det mulig å oppdage infeksjoner raskt og sette inn 

tiltak for å motvirke utbrudd. Å systematisk holde oversikt over antall av bestemte 

infeksjoner, gir også viktig kunnskap for å sette inn riktige infeksjonsforebyggende tiltak. 

DEFINISJONER 

Prevalensundersøkelse:  

Lovpålagt registrering av infeksjoner og antibiotikabruk på et gitt tidspunkt. Dette 

gjennomføres 2 ganger per år, vår og høst, på alle institusjoner som omfattes av 

infeksjonskontrollprogrammet.  

ANSVAR 

Avdelingsleder eller tjenesteleder har i samarbeid med legen og smittevernkontakt ansvar 

for gjennomføring av prevalensundersøkelse. 

BESKRIVELSE 

Prevalensundersøkelser 

I henhold til NOIS-forskriften, har helseinstitusjoner i Norge plikt til å delta i to 

prevalensundersøkelser i året.  

For gjennomføring av prevalensundersøkelse, benyttes de veiledninger som til enhver tid 

gjelder, og som finnes på Folkehelseinstituttets nettside om prevalensundersøkelser.  

Prevalensundersøkelsen skal leveres elektronisk her: prevalens.fhi.no . 

Det benyttes MinID eller BankID til identifisering av den som registrerer 

prevalensundersøkelsen, og ansatte plikter å benytte dette 

HENVISNINGER 

1 Rettleiar til Forskrift om smittevern i helsetenesta: Smittevern 15, 2006 

2 NOIS-forskriften 

http://www.fhi.no/artikler/?id=82715
http://www.fhi.no/artikler/?id=91514
http://www.fhi.no/artikler/?id=91514
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/nois/prevalens-nois-piah/om-prevalensundersokelsene-av-helse/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/nois/prevalens-nois-piah/om-prevalensundersokelsene-av-helse/
http://prevalens.fhi.no/
http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-611
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7.1 Infeksjonsutbrudd 

 

MÅL/ HENSIKT 

Oppdage og begrense infeksjonsutbrudd så tidlig som mulig. 

DEFINISJONER 

Utbrudd: Dersom to eller flere infeksjoner synes å ha sammenheng, foreligger det et 

utbrudd. 

ANSVAR 

 Avdelingsleder, sykepleier eller andre ansvarlige skal iverksette nødvendige 

strakstiltak. 

 Leder varsler smittevernpersonell ved behov og vurderer i samarbeid med dem om 

det bør nedsettes arbeidsgruppe for å håndtere utbruddet. 

BESKRIVELSE 

Strakstiltak ved mistanke om infeksjonsutbrudd: 
 

 Meld fra til institusjonens ledelse og til sykehjemslegen. 

 Sykehjemslege, legevaktlege eller annen behandlende lege varsler som vanlig i MSIS. 

 Ledelsen varsler smittevernlege eller kommuneoverlege. 

 Smittevernlege vurderer behov for stenging av inntak av nye beboere. 

 Smittevernet varsler evt Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen gjennom 

www.vesuv.no.  

 Smittevernet vurderer om sykehuset må settes i beredskap. 

 Ta prøver av mistenkt smittestoff, jamfør beskrivelser i NOKLUS-permen 

(www.noklus.no). 

 Iverksett isolering for syke beboere umiddelbart, se rutine for isolering. 

 Avgrens det smittsomme området i avdelingen, og organiser personalet iht. egne 

prosedyrer. 

 Utbruddet håndteres i henhold til smittevernplan og aktuelle beredskapsplaner. 

Smitteoppsporing 

Når utbrudd er fastslått, undersøker ledelsen i samarbeid med smittevernpersonell følgende: 
 

 Hvilken infeksjon/smittestoff mistenkes, og hvem kan være smittekilden?  

 Hvilke symptomer er det, og når startet de? 

 Hvor mange og hvem har blitt syke?  

 Hvordan har smitteoverføringen skjedd (smittevei) 

http://www.vesuv.no/
http://www.noklus.no/
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 Kartlegg daglig hvilke ansatte (og evt. beboere/andre) som er eksponert for smitte.  

Registrer: Navn, fødselsdato, 1. sykdomsdag, symptomer , endring fra dagen før, 

annet. 

 

7.2 Bruk av antibiotika 

 

MÅL/HENSIKT 

Behandle infeksjoner effektivt og hindre resistensutvikling ved bruk av antibiotika i 

helsetjenesten. 

ANSVAR 

Sykehjemsleger og institusjonsleger har et spesielt ansvar for ansvarlig bruk av antibiotika. 

BESKRIVELSE 

Sykehjemsleger og institusjonsleger skal ta utgangspunkt i Helsedirektoratets «Nasjonale 

faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» ved forskrivning og behandling 

med antibiotika. 

HENVISNINGER 

1. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten: 

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/antibiotika    

2. Antibiotika i allmennpraksis. Veileder. 

 

7.3 Prøvetaking 

 

MÅL/ HENSIKT 

Sikre at prøvetaking holder en god hygienisk standard 

ANSVAR: 

Ledelsen har ansvar for at prøvetaking gjennomføres med tilfredsstillende kvalitet 

BESKRIVELSE: 

For korrekt prøvetaking av blod, urin, fæces mv til ulike analyser, skal ansatte følge 

prosedyrer som gjelder, bruk gjerne analyseoversikten.no. 

Noklus laboratoriepermer inneholder bl.a. metode for kvalitetssikring av prøvetakingsutstyr, 

disse skal benyttes som internkontroll. 

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/antibiotika
http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/
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Aktuelle prosedyrer om prøvetaking:  

1.  Prøvetaking ved resistente bakterier 

2. Noklus - se laboratoriepermer, eller kan leses på www.noklus.no  

3. Analyseoversikten.no 

 

https://www.varnett.no/portal/procedure/7871/14
http://www.noklus.no/
http://www.analyseoversikten.no/

