
Håndtering og 
forebygging av  

ESBL 

SMITTEOPPSPORING  

1) SVL varsles. IL/SL planlegger oppsporing med SVL. 
Smitteoppsporing omfatter aldri ansatte. 

2) Pas skal ha enerom 

3) Smittegruppe etableres av SVL  (IL, AL, SL, HK og 
RHL). 

Sykehjem og 
bofellesskap med 

heldøgnspleie 

Kontaktinfo: Smittevernlege: 
martin.eikrem@karmoy.kommune.no 
Mob. 41140960 Sykepl. smittevern: 
randi.skartveit@karmoy.kommune.no 

Pas fått påvist 
ESBL? 

VURDER ISOLERING  

Hvis kliniske tegn på infeksjon 
TILTAK UTEN ISOLASJON  

1) Beboeren plasseres fortrinnsvis i enerom med eget bad og 
toalett. 

2) Beboeren kan bevege seg fritt på avdelingen. 

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

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

5) Beboeren skal ikke ha på seg klær som er kontaminert med 
urin/avføring, og bør ha rene bandasjer/inkontinensmateriell. 

6) Beboeren bør ikke benytte seg av buffet eller annen 
selvbetjentmatservering. 

7) Besøkende behøver ikke bruke beskyttelsesutstyr, men bør 
utføre håndhygiene før rommet forlates. 

8) Rengjøring av rommet og håndtering av tekstiler på rommet 
gjøres i tråd med institusjonens egne retningslinjer for 
kontaktsmitteisolering. 

9) Rommet rengjøres daglig, og det bør legges ekstra vekt på 
rengjøring av toalett og kontaktpunkter. 

10) Brukte tekstiler håndteres som smittetøy. 

11) Beskyttelsesutstyr: Beskyttelsesfrakk samt nitril- eller lateks 
hansker benyttes i stell og urene oppgaver, inkludert tøy og 
avfalls håndtering, og på pasientens rom/bad. Munnbind i 
situasjoner der det er reell fare for sprut/ dråper i nærkontakt 
med pasienter som har ESBL-holdige bakterier i luftveiene 

12) Avfallshåndtering: Forbruksavfall: Matavfall og restavfall. 
Transporteres i tett og lukket pose, og oppbevares på egnet 
søppelrom. Smitteavfall: Blodig avfall, eller avfall som er 
forurenset med vev, sekret, puss o.l (f. eks. bleier, brukte 
bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, pinsetter, 
engangsfrakker, kladder). Smitteboks: Stikkende eller skjærende 
avfall (f. eks. kanyle, skalpellblad, blodprøvebeholder, ampuller). 

FLAGG JOURNAL  

Flagg journal for at info gis 
videre ved 
sykehusinnleggelse, til 
tannlege, fastlege, 
poliklinikk etc. 

 

OPPHEVING AV TILTAK 

Ikke aktuelt. Smittetiltakene består 
så lenge pas. er i institusjonen. 

SVL = smittevernlege 

IL = institusjonsleder 

AL = avdelingsleder 

SL = sykehjemslege 

HK = hygienekontakt 

RHL = renholdsleder 

 

 


