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Årsrapport 2017 
 
I 2017 har vi endelig gjennomført den første elektroniske målingen av prevalens av 

sykehusinfeksjoner og antibiotikabruk med et nyutviklet program levert av Hemit 

senhøsten 2017. Helse- og omsorgsminister Bent Høie stilte krav i oppdragsdokumentet 

om at antall sykehusinfeksjoner skal være lavere i 2017 enn i 2016.  Reduksjon av 

sykehusinfeksjoner er fortsatt et viktig innsatsområde for bedre kvalitet og 

pasientsikkerhet i helsetjenesten Helse Midt-Norge. 

 

Regionalt kompetansesenter har fått ansvar for regionalt antibiotikaarbeid i tråd med 

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 2016-2020. Derfor ble 

det opprettet en ny stilling for overlege ved regionalt kompetansesenter for smittevern i 

Helse Midt-Norge. Overlegen skal jobbe med regionalt smittevern og antibiotikaarbeid i 

og utenfor sykehus. Bjørn Waagsbø ble ansatt i denne stillingen i juli 2017. 

 

Viktige stikkord for arbeidet i 2017 har vært infeksjonsovervåkning med nye verktøy 

MRS-POSI og MRS-PIAH, antibiotikastyring, håndhygiene samt fleksible endoskop. 

 
 

  
    

Kaja Linn Fjeldsæter (KLF)  

Regional smittevernoverlege  

  

          

Anita Wang Børseth (AWB) 

Regional smittevernrådgiver  
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Bjørn Waagsbø (BW) 
Overlege med særlig ansvar for  
antibiotikastyring i RKS 

 

 

 

regionalt.smittevern@stolav.no 

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge 

 

  

mailto:regionalt.smittevern@stolav.no
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/regionalt-kompetansesenter-for-smittevern
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/regionalt-kompetansesenter-for-smittevern
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1.0 Mandat 

Oppgavene og funksjonen til Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-

Norge (RKS) er beskrevet i Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten § 3.1:  

«Hvert regionale helseforetak skal ha et senter for sykehushygiene som skal fungere 

som kompetansesenter for helseregionen. (…) Kompetansesenteret skal faglig ledes av 

en heltidsansatt smittevernlege.» 

Kompetansesenteret skal 

 samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i det 

regionale helseforetakets helseinstitusjoner  

 yte sakkyndig hjelp til andre helseinstitusjoner i det regionale helseforetaket, 

herunder smittevernrådgivning, overvåking, kompetansehevende tiltak for 

personell, forskning og oppklaring av utbrudd i samarbeid med Nasjonalt 

folkehelseinstitutt. 

 arbeidet med å redusere fremvekst og spredning av resistente mikroorganismer 

prioriteres, bl.a. gjennom antibiotikastyringsprogram i sykehus og sykehjem 

 

Målet er å være et støttende, rådgivende og nettverksbyggende kompetansesenter 

som skal fungere for hele regionen.  

 

2.0 Organisering 

RKS har siden oppstart januar 2012 vært samorganisert og samlokalisert med Seksjon 

for smittevern (SSV) i Fagavdelingen ved St. Olavs hospital HF. I september 2017 ble 

RKS organisert som egen enhet under Kvalitet og smittevern i Fagavdelingen i Sentral 

stab, med kvalitetssjef som administrativ leder. Faglig rapporterer RKS til regional 

fagdirektør og til regionalt fagdirektørmøte i HMN.  

 

Bjørn Waagsbø ble ansatt som overlege i RKS i juli 2017. Rådgiver Nina Brå har vært 

RKS’ kontaktperson i administrasjonen ved Helse Midt-Norge RHF (HMN) i 2017. 

Kompetansesenteret har hatt jevnlige møter med HMN sin kontaktperson gjennom hele 

året. 

 

3.0 Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 

I Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 er det satt mål om at 

antibiotikabruken i befolkningen skal reduseres med 30 % målt i DDD1/1000 

innbygger/døgn sammenlignet med 2012. Oppgavene knyttet til dette, er beskrevet i 

                                                 
1
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Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (se lenker til dokumentene lenger 

nede).  

 

RKS har mandat fra fagdirektøren i det regionale helseforetaket til å drive 

forbedringsarbeid vedrørende bruk av antibiotika i regionen. Dette er i tråd med 

regjeringens handlingsplan for å hindre utviklingen av antibiotikaresistens.  

 

       
Les strategien her.      Les handlingsplanen her. 

 

I 2017 tiltrådte overlege i 100 % stilling for å koordinere innsatsen med å nå 

departementets mål. Denne overlegen er plassert ved regionalt kompetansesenter for 

smittevern med kontorsted ved St. Olavs hospital i Trondheim.  

 

Helse- og omsorgsdepartementets mål er 30 % reduksjon i bruk av bredspektrede 

antibiotika innen 2020 sammenlignet med 2012. Ved utgangsåret i 2012 varierte 

forbruket av bredspektret antibiotika betydelig mellom helseforetak i regionen, og i hele 

landet for øvrig. Mellom helseforetak foreligger det derfor ulike utgangspunkter for 

måloppnåelse. 

 

Status pr 31.12.17 er reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika ved alle helseforetak i 

regionen. Ved Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag 

HF er reduksjonene på henholdsvis 9 %, 8 % og 13 %. 

 

Det er implementert en rekke ulike antibiotikatiltak ved klinikker og avdelinger i 

regionen. Det er utarbeidet forslag til overordnet policydokument for bruk av 

antibiotika i regionen. I alle helseforetak foreligger lokale, tverrfaglige antibiotikateam 

med spesifikke oppgaver for å fokusere på antibiotikatiltak i eget helseforetak. Regionalt 

kompetansesenter for smittevern deltar ved utarbeidelse av styrende dokumenter, 

forbruksrapporter, resistensrapporter, målrettede tiltakspakker i avdelingene, 

kampanjer, nyhetsformidling, kompetansehevende tiltak, undervisning, med flere.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_antibiotikaresistens_230615.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/915655269bc04a47928fce917e4b25f5/handlingsplan-antibiotikaresistens.pdf
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Gjennom 2017 har overlege (BW) i tillegg til St. Olavs hospital HF besøkt utvalgte 

avdelinger ved Levanger sykehus, Kristiansund sykehus, Molde sykehus og Ålesund 

sykehus. Overlegen har dessuten representert regionen i relevante nasjonale fora, samt 

planlagt pasientforbedringsprosjekter i samarbeid med lokale initiativ og vært veileder 

for flere masterprosjekter. 

 

4.0 Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner 

Overvåking av infeksjoner i helsetjenesten er viktig for å få oversikt over forekomsten av 

helsetjenesteassosierte infeksjoner, identifisere risikofaktorer, og iverksette 

forebyggende tiltak. I tillegg kan overvåking bidra til å oppdage og begrense utbrudd. 

 

Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er hjemlet i forskrift om 

smittevern i helse- og omsorgstjenesten og videre i forskrift om Norsk 

overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-

registerforskriften).  

 

Formålene med overvåking er mange, men det viktigste for pasienten er at resultatene 

fra overvåkingen omsettes til kvalitetsforbedrende tiltak. 

 

Forutsetningen for at overvåkingen skal kunne brukes til noe fornuftig, er at den utføres 

korrekt slik at man kan stole på tallene. God overvåking er kjennetegnet ved at data 

fører til handling.   

 

4.1  Insidensovervåking av postoperative sårinfeksjoner 

Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 

(NOIS) er en av de største og mest tidkrevende arbeidsoppgavene for 

smittevernpersonell ved sykehusene. Dette er en lovpålagt oppgave som er hjemlet i 

Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte 

infeksjoner (NOIS-registerforskriften). Gjennom NOIS-POSI overvåkes fem forskjellige 

operasjonstyper kontinuerlig for forekomst av postoperative sårinfeksjoner. De fem 

operasjonstypene er keisersnitt, innsetting av hofteprotese (inndelt i hemiprotese og 

totalprotese), aortokoronar bypass, kolecystektomi (fjerning av galleblære) og 

koloninngrep (inngrep i tykktarm). 

 

Siden 2013 har RKS arbeidet for å få ressurser til å utbedre registreringsprogrammet for 

NOIS-POSI. I 2016 ble vi hørt, og arbeidet kunne starte opp. Prosjektgruppen, som består 

av deltakere fra Hemit og smittevern har i 2017 jobbet kontinuerlig med å utvikle et nytt 

program basert på MRS-plattformen. MRS-POSI kom på plass august 2017. Det er 

oppnevnt en registerkoordinator for MRS-POSI ved RKS (AWB), denne vil være et videre 

bindeledd opp mot Hemit etter prosjektets sluttdato og har ansvar for å spille inn behov 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610?q=smittevern
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610?q=smittevern
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-611?q=smittevern%20NOIS
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-611?q=smittevern%20NOIS
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for endringer i programmet til Hemit. RKS har dessuten i samarbeid med Hemit 

utarbeidet en gevinstrealiseringsplan for å vise mulige gevinster knyttet til MRS-POSI.  

 

Nedenfor følger to tabeller som eksempel på hvilke data NOIS-registreringen munner ut 

i. Disse dataene ligger fritt tilgjengelige på www.helsenorge.no («Kvalitetsindikatorer 

for infeksjoner»). NB: betegnelsen «alle helseforetak i Helse Midt-Norge» er noe 

misvisende – det tenkes her kun på de tre helseforetakene som omfatter sykehusdrift i 

HMN og ikke Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel pasienter med 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter utført keisersnitt – alle 
regioner samt alle helseforetak i Helse Midt-Norge, januar-april 2017: 

 

http://www.helsenorge.no/
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4.2  Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner  

Alle sykehus i Norge er pålagt å utføre prevalensmålinger to til fire ganger årlig. 

Prevalensmåling defineres som punktmåling (øyeblikksbilde) av antall 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og all systemisk antibiotikabruk på sykehuset 

på en bestemt dag (NOIS-PIAH). Overvåkingen utføres av helseforetakets 

smittevernpersonell og rapporteres både til Folkehelseinstituttet og tilbake til 

helseforetaket. På denne måten settes det fokus på riktig antibiotikabruk, HAI og 

forebygging av disse.  

 

I Smittevernplan for Helse Midt-Norge for perioden 2011-2014 stod det at elektronisk 

verktøy for registrering av prevalensundersøkelser skulle utvikles innen 2013. Dette 

skjedde ikke i planperioden, men i januar 2017 ble Prosjektplan for Medisinsk 

Registreringssystem for Prevalensregistrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner og 

antibiotika (MRS-PIAH) godkjent og arbeidet ble satt i gang. I dette arbeidet opprettet 

RKS en prosjektstilling (ca. 50 % fra St. Olavs hospital HF) til samarbeid med Hemit, og i 

tillegg har smittevernrådgivere fra de to andre helseforetakene deltatt.   

 

Generalprøven på MRS-PIAH ble avholdt ved prevalensundersøkelsen 8. november, og 

tross flere feil og en del utfordringer må man se på MRS-PIAH som en stor suksess. 

Utfordringen som man sitter igjen med etter generalprøven, er at helseforetakene må få 

på plass ansvarlige ressurspersoner for å gjennomføre registreringene. Programmet er 

Andel pasienter med postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter innsetting av 
total hofteprotese - alle regioner samt alle helseforetak i Helse Midt-Norge, jan-april 2017: 

isersnitt – alle regioner samt alle helseforetak i Helse Midt-Norge, 

januar-april 2015 
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intuitivt og lett å bruke. Fordeler man ser knyttet til MRS-PIAH er sannsynlighet for 

større svarprosent, innregistrerte data og prevalensresultat umiddelbart tilgjengelig, 

forenklet innrapportering til FHI, besparelse av arbeidstid for smittevern og bedre 

kvalitet på innregistrerte data. 

 

Det er oppnevnt en registerkoordinator for MRS-PIAH ved RKS (AWB). Denne vil være 

et videre bindeledd opp mot Hemit etter prosjektets sluttdato og har ansvar for å spille 

inn behov for endringer i programmet til Hemit. RKS har dessuten i samarbeid med 

Hemit utarbeidet en gevinstrealiseringsplan for å vise mulige gevinster knyttet til MRS-

PIAH.  

 

Et av helse- og omsorgsministerens styringsmål for 2017 var at andel 

sykehusinfeksjoner skal være mindre enn i 2016. Dette målet er ikke nådd for alle 

helseforetakene i HMN i 2017. Nedenfor følger resultatet for prevalensundersøkelsen 

november 2017. Disse dataene er rapportert til FHI og er hentet ut av vårt eget MRS-

PIAH.   

 

Helseforetak Prevalens HAI, nov 2017 Prevalens HAI, mai 2016 

HMR 4,0 % 6,9 % 

HNT 4,3 % 2,8 % 

St. Olav 10,3 % 7,3 % 

Alle HAI ervervet i eget sykehus og annet sykehus/helseinstitusjon 

 

 

5.0 E-læring i smittevern  

I 2017 har RKS revidert e-læringskurs om preoperative rutiner og teknisk desinfeksjon i 

samarbeid med Helse Sørøst. Det er også jobbet med revisjon av kurset basale 

smittevernrutiner og MRSA kurset, disse to kursene ble ikke ferdig i 2017. I samme 

arbeidsgruppe er det laget et nytt kurs om aseptisk teknikk.  Ingen av de reviderte 

kursene eller det nye kurset ble tilgjengelig i Læringsportalen HMN i løpet av 2017. 

 

Arbeidet med e-læringskurs i forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner ble 

søkt inn som et prosjekt i 2017 hos Helse Midt-Norge. Det ble besluttet at kurset skulle 

lages og RKS kunne tilby ressurs i form av en person som kunne delta i dette arbeidet.  

I løpet av sommeren ble det besluttet av HMN å pilotere dette e-læringskurset som 

digitallæring og inspirert av spillteknologi. Firmaet HYPER ville stå for dette og RKS 
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skulle bidra med det faglige og eventuelt be om bistand fra uroterapeut. HYPER sitt 

arbeid ville bli finansiert av pasientsikkerhetsmidler.  Dette prosjektet stoppet opp 

høsten 2017, da dette prosjektet ikke var forankret hos de lokale programledere i 

Pasientsikkerhetsprogrammet i HMN.    

 

Status over e-læringskurs i smittevern 31.12.17:  

E-læringskurs Kommentar 

Smittevern: Basale smittevernrutiner Under revisjon, ferdig 2018 

Smittevern: Håndhygiene Kurs fra Helse Nord 2014  

Smittevern: Isolering Kurs Helse Nord 2016  

Smittevern: Teknisk desinfeksjon Revidert, versjon 3, desember 2017 

Smittevern: Preoperative rutiner Under revisjon, versjon 2 

Smittevern: MRSA Under revidering, ferdig 2018 

Smittevern: Forebygging av blodsmitte i helsetjenesten Kurs fra Helse Midt-Norge 2015 

Smittevern: Preoperativ håndhygiene Kurs fra Helse Vest 2016 

Antibiotikabruk i sykehus Kurs fra KAS 2016 

Aseptisk teknikk Nytt kurs, tilgjengelig fra 2018 

 

 

6.0 Internkontroll  

I henhold til Internkontrollforskriften skal det utføres interne revisjoner for å påse at 

internkontrollsystemene fungerer. Infeksjonskontrollprogrammet er en del av 

virksomhetens internkontrollsystem. Internkontroll skal sikre at virksomheten utvikles 

og forbedres slik at myndighetskravene i helselovgivningen etterleves. Helseforetakene 

har som oppgave å gjennomføre internrevisjon innenfor smittevern to ganger per år. 

 

Gjennomføring av internrevisjon i smittevern ved helseforetakene i 2017: 

 Helse Møre og Romsdal HF (HMR): her utfører klinikkene selv internrevisjon og kan 

be smittevernrådgiver om å være fagrevisor. Det er utført 5 interne revisjoner som 

beskrevet nedenfor: 

o Klinikk for medisin og rehabilitering: Smittevern sengepost- kommunikasjon 

med aktører utenfor avdelinga. (når pasienter skal til undersøkelse/lab) 

o Klinikk for diagnostikk: Tre internrevisjonar med smittevern som delemne:  

 Avdeling for medisinsk biokjemi (MB) Volda: EQS ID 33718 Reinhald, 

handhygiene og desinfeksjon av stikkstad ved prøvetaking. 

 MB Kristiansund: EQS ID 32108 Lokale og miljøforhald – 

mikrobiologisk ktr av utstyr og benkeflater. 

 MB Ålesund: EQS ID 32158 Hygiene og arbeidsantrekk. 

o Klinikk for akuttbehandling: sterilsentralen Ålesund: Testing av vanndamps 

autoklav Prosedyre: Vanndampsautoklave, Bowie & Dick, lekkasjetest og laste 

test. 
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 Helse Nord-Trøndelag HF (HNT): ingen interne revisjoner i smittevern i 2017. 

 St. Olavs hospital HF (Stolav): ingen interne revisjoner i smittevern i 2017. 

 

7.0 Influensavaksinering 

Helsepersonell med pasientkontakt anbefales å vaksinere seg mot influensa hver høst 

for å beskytte seg selv og pasientene. Selve vaksineringen foregår som regel ved 

sykehusets bedriftshelsetjeneste (BHT), men smittevernenhetene involverer seg gjerne i 

arbeidet med å øke andelen vaksinerte, for eksempel ved å arrangere årlige kampanjer. 

 

FHI ønsket å gjennomføre en nasjonal questbackundersøkelse om vaksinasjonsdekning 

blant helsepersonell i juni/juli 2017. Helse Vest, Nord og Midt deltok. RKS var involvert i 

organiseringen av denne i HMN. Responsraten var forholdsvis lav, slik at resultatene var 

vanskelige å tolke. Tilbakemeldingene til FHI var bl.a. at fremtidige undersøkelser bør 

legges tidligere på året for å unngå lav deltakelse pga. sommerferieavviklingen, samt at 

undersøkelsen bør organiseres linjevei via ledelsen i hvert RHF. FHI håper å komme 

tilbake med en ny undersøkelse våren 2018. 

 

Årets plakat fra FHI som ble sendt til sykehusene: 
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7.1  Arbeid med influensavaksinering i helseforetakene i regionen  

Smittevernet i HMR har i 2017 hatt et samarbeid med BHT rundt årets 

influensakampanje. Det ble laget lokalt tilpassede plakater som ble hengt opp på alle 

sykehus og i tillegg hadde vi informasjon utarbeidet av bedriftslege og 

smittevernkoordinerende overlege om influensavaksinering på intranett. Det er tatt ut 

2094 vaksiner fra apotekene, disse var tiltenkt ansatte ved helseforetaket. De aller fleste 

vaksinene er satt. 

 

 
 

I Helse Nord-Trøndelag har man fra 1.1.2017 fått ny BHT som har ansvaret for 

influensavaksineringen og BHT rapporterer at 909 stk Vaxigrip (Influensavaksine) satt 

på ansatte i HNT siden 01.10.17 og frem til årsskiftet. Dette er antakelig en økning fra 

sist år. 

 

St. Olavs hospital hadde i 2017 som i 2016 et samarbeid med Arbeidsmiljøavdelingen 

om å henge opp plakater fra FHI der man kunne finne informasjon om når vaksinering 

var tilgjengelig. I tillegg la smittevern ut en nyhet på intranett om dette. 

Arbeidsmiljøavdelingen gikk for første gang tom for vaksiner og måtte bestille flere. 

Antall vaksinerte for sesongen 2017/18 ble 2316 ansatte. I sesongen 2016/17 ble 1560 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/Nyheiter/Sider/Beskyttpasienterkollegaerogdegselvmotinfluensa.aspx


 
 

14 

ansatte vaksinert.  Veien til suksess ved St. Olavs hospital er desentralisert vaksinering 

der bedriftshelsetjenesten besøker de ulike avdelingene og setter vaksine der.  

 

8.0 Regionale nettverksmøter 

RKS har arrangert tre regionale lyncmøter i 2017, der to av disse var arrangert etter 

nettverksforum med orientering om hva som var diskutert der. Det ble i tillegg arrangert 

et fysisk møte, regional samling for smittevernpersonell i Helse Midt-Norge i 2017, over 

to dager: 

 

Regional samling for smittevernpersonell i Helse Midt-Norge: 

 26. april, Regional workshop ved St. Olavs hospital:  

Kurs i utbruddshåndtering ved Oliver Kacelnik og Thale Berg fra Avdeling for 

infeksjonsovervåking, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det ble en utvidet invitasjon til 

denne workshopen der vi inviterte smittevernpersonell i HMN samt fra kommunen, 

tuberkulosekoordinatorer i HMN, infeksjonsleger og ansatte på mikrobiologiske 

laboratorier til å delta. 27 personer deltok på dette kurset. Tema under dagen var 

Utbruddshåndtering i sykehus, Nyttige verktøy til bruk ved utbrudd (linelist mal, 

epikurve, varsling via Helse-Cim m.m.) Casestudie om et utbrudd i helseinstitusjon.  

 

 27. april, Regional samling på Helse Midt-Norge sine lokaler på Stjørdal:  

Denne dagen var for smittevernpersonell i Helse Midt-Norge.  

Programmet denne dagen:  
Velkommen til regional samling i 
smittevern! 

Stig Slørdahl, adm. dir. Helse Midt-Norge 

Nye registreringsprogram for overvåking 
av HAI – to regionale prosjekter: MRS POSI 
og MRS PIAH 

Anne Gro Fjellingsdal, Helse Nord-
Trøndelag HF, Jenny Aasland, St. Olavs 
hospital HF  

Skjema for forhåndsscreening av MRSA, 
VRE, ESBL – erfaringer fra HMR 

Eirik Eikeland Storøy, Helse Møre og 
Romsdal HF 

Forbedringsprosjekt på 
Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olav: Nytt 
system for mikrobiologisk overvåking 

Torunn Gresdal Rønning, St. Olavs 
hospital HF 

Nytt fra FHI 
 

Oliver Kacelnik, Avdeling for 
infeksjonsovervåking, 
Folkehelseinstituttet (FHI) 

Om antibiotikaforbruk i HMN, kliniske 
farmasøyter, og andre godbiter 

Morten Tranung, Sykehusapotekene HF 

Understanding the numbers Oliver Kacelnik (FHI) 
Regionalt prosjekt: Dekontaminering og 
lagring av fleksible endoskop. 
Oppsummering av prosjektet så langt. 

Anita Wang Børseth, Regionalt 
kompetansesenter for smittevern i Helse 
Midt-Norge 

 

I alt var det 19 deltakere denne dagen hvorav ni smittevernrådgivere/ 

hygienesykepleiere, tre smittevernleger, tre infeksjonsmedisinere, en rådgiver fra 

Helse Midt-Norge, en seniorrådgiver fra FHI, en spesialbioingeniør og en farmasøyt. 
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8.1 Møteforum smittevernleger Helse Midt-Norge  

 

I 2017 arrangerte regional smittevernoverlege ved RKS møteforum x 4 for 

smittevernleger i spesialisthelsetjenesten i HMN.  Det har vært varierende deltagelse på 

disse møtene. Temaer som blant annet harmonisering av råd rundt ESBL/VRE/MRSA i 

HMN, antibiotikastyring, nye dataprogram for prevalens- og insidensregistrering, og 

pasientsikkerhetsprosjekter har vært drøftet. 

 

9.0 Nasjonale nettverksmøter 

I 2017 arrangerte Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging ved FHI to 

nettverksmøter (i februar og i september) for de regionale helseforetakene og de 

regionale kompetansesentrene i smittevern. Disse inngår i et nettverksforum for 

smittevern i spesialisthelsetjenesten. RKS deltok på begge møtene. Referatene er sendt 

ut til smittevernpersonell i regionen og det ble avholdt regionalt skypemøte i etterkant 

av februar- og septembermøtet. 

 

10.0 Nasjonalt og regionalt håndhygienearbeid 

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er hyppige komplikasjoner ved opphold i 

helseinstitusjoner. Håndhygiene er et av vårt viktigste, enkleste og mest 

kostnadseffektive smitteverntiltak. 

 

10.1  Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene 

FHI har siden 2013 samarbeidet med de fire regionale kompetansesentrene i smittevern 

og representanter fra kommunehelsetjenesten om markering av Verdens 

håndhygienedag 5. mai. I 2017 utarbeidet arbeidsgruppen en prosjektbeskrivelse som 

beskriver satsningsområdene med tilhørende tiltak for markeringen. RKS har deretter 

som oppgave å sende prosjektbeskrivelsen til regionens smittevernpersonell samt 

invitere til deltagelse. 

 

Årets tema 2017 var bruk av hansker. Feil bruk av engangshansker fører til økt risiko for 

smitteoverføring via helsepersonells hender. Bruk av hansker er derfor valgt som tema 

for markeringen av 5. mai 2017. Rene engangshansker er et viktig hjelpemiddel for 

effektiv håndhygiene. Litteraturen og erfaringer fra praksis viser imidlertid at rene 

engangshansker ofte benyttes feil i helsetjenesten. De benyttes ofte ikke i henhold til 

indikasjonene, det benyttes feil typer hansker, de tas ofte av med feil teknikk slik at 

hanskene kontamineres, og helsepersonell unnlater ofte å utføre håndhygiene etter at 

hansker er benyttet. 
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I anledning har markering arbeidsgruppen utarbeidet nytt materiell som plakater og 

brosjyrer om hansker, både til helsepersonell, renhold og tannhelsetjenesten. 

Arbeidsgruppen har også laget en film om håndhygiene, Den usynlige utfordringen II. 

 

 
 

For filmer og materiell arbeidsgruppen har laget, se her: 

https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/film-pres/ 

 

Det ble laget flere plakater og brosyrer, se her 

https://www.fhi.no/sys/nytt/?type=con-31/cat-748,con-

31,&blockId=64732&ownerPage=45561#main 

 

                            
 

 

Alle landets sykehus samt et stort antall kommunale helseinstitusjoner, tannlegekontor 

og legekontor markerte håndhygienedagen 2017.  

https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/
https://vimeo.com/205862286
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/film-pres/
https://www.fhi.no/sys/nytt/?type=con-31/cat-748,con-31,&blockId=64732&ownerPage=45561#main
https://www.fhi.no/sys/nytt/?type=con-31/cat-748,con-31,&blockId=64732&ownerPage=45561#main


 
 

17 

10.2  Fokusgruppeintervju om hanskebruk 

Noen representanter fra arbeidsgruppen verdens håndhygienedag gjennomførte 

fokusgruppeintervju om bruk av hansker i helsetjenesten. RKS (AWB) med bistand fra 

kollega ved Seksjon for smittevern ved St. Olavs hospital gjennomførte to 

fokusgruppeintervju blant pleiepersonalet på to ulike sengeavdelinger.  

 

Hensikten med gruppeintervjuene var å kartlegge hvilke erfaringer ulike yrkesgrupper 

innen helsetjenesten har med bruk av hansker, og hvilke tiltak de tror vil kunne ha effekt 

med tanke på å bidra til bedre etterlevelse av anbefalinger knyttet til bruk av 

engangshansker.  Innsamlet data skulle benyttes som grunnlag for utforming av 

materiell til bruk ved i implementering av kunnskapsbaserte anbefalinger om bruk av 

engangshansker i helsetjenesten, da spesielt i forbindelse med markeringen av 

håndhygienens dag 5. mai 2017. Arbeidsgruppen skal i tillegg skrive en artikkel basert 

på innsamlet data. Denne planlegges publisert i 2018. 

 

10.3  Regional markering av den internasjonale håndhygienedagen 

RKS hadde i forkant av håndhygienedagen 5. mai tilbudt bistand til markering til alle 

helseforetakene i regionen. 5. mai i 2017 var en fredag. RKS deltok på to av dagene ved 

St. Olavs håndhygienemarkering, samt ved markering av håndhygienedagen på 

Levanger sykehus 3. mai. 

 

I Helse Møre og Romsdal ble håndhygienedagen på alle sykehusene. Det ble 

gjennomført kartlegging av bruk av handsmykker på ansatte som har på arbeidsantrekk 

i forkant av verdens håndhygienedag. I tillegg ble det på de ulike sykehusene iverksatt 

ulike aktiviteter: 

Ålesund:  

 Hengt opp plakater fra FHI i fellesarealet og inne på avdelingene på sykehuset. 

 11 seksjoner hadde 0 bruk av håndsmykker på tellingen og alle seksjonene fikk 

besøk (6 av seksjonene ble premiert i form av kaker eller twist). 

Volda:  

 Smittevernet hadde runde til alle seksjoner med HH-maskin og offentliggjøring av 

kartlegging av håndsmykker. 

 15 seksjoner hadde 0 bruk av håndsmykker på kartlegginga, premieutdeling med en 

hovedpremie (trekning) og druer til alle de andre med 0. Alle med 0 håndsmykker 

fikk diplom.  
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Kristiansund:  

 Presentasjon av resultat av kartlegging av håndsmykker på håndhygienedagen; ved 

13 av 22 seksjoner ble det ikke benyttet klokker/ringer sammen med 

arbeidsantrekk.  

 Håndhygienedagen ble flere seksjoner besøkt av smittevern. Fokus på hanskebruk. 

Premiering etter telleresultat. 

Molde:  

 Runde på seksjonene med håndhygienemaskinen 

 Premiering i form av twistposer til seksjonene som hadde null håndsmykker 

 

Håndhygienedagen ble markert i Helse Nord-Trøndelag ved Levanger sykehus, men 

ikke ved Namsos sykehus. Ved Levanger sykehus gjennomførte smittevernrådgiver 

sammen med rådgiver fra RKS markering den 3. mai med stand utenfor sykehuset 

kantine med testing av håndhygiene ferdigheter, utdeling av materiell, utdeling av 

smykkeposer og twist. Det ble også hengt opp plakater som var laget til makeringen 

rundt omkring i sykehuset 

 

Ved St. Olavs hospital ble håndhygienedagen markert over to dager. 

Smittevernpersonell stod på flere stand ved sykehusenes kantine begge dagene.  

På stand var det utdeling av årets materiell om bruk av hansker (brosjyrer og plakater), 

mulighet for å prøve håndhygieneteknikk i lyskasse og svare på quiz. Vinner av quiz ble 

premiert med pizzalunsj til hele sin avdeling sponset av Mat og Café. Før markeringen 

ble det lagt ut nyhet om håndhygienedagen på intranett og hengt opp plakater i 

fellesareal. 

 

Smittevern ved St. Olavs hospital fikk anledning til å holde Fredagsforelesning 5. mai der 

Mette Fagernes fra FHI holdt foredraget: De enkle tiltakene for å forebygge 

sykehusinfeksjoner og spredning av antibiotikaresistens, som korrekt håndhygiene og 
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bruk av hansker. Det var mange ansatte fra sykehuset som møtte opp på denne 

forelesingen i sykehuset største auditorium. 

 

 
Mette Fagernes FHI og Anita Wang Børseth RKS 

  

11.0 Regionalt arbeid rundt dekontaminering og desinfeksjon 

For å forebygge kryss-smitte er det viktig at helsetjenesten har gode rutiner og metoder 

for desinfeksjon og dekontaminering. Grunnprinsippet er at alle kroppsvæsker inklusive 

blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette), ikke-intakt hud og slimhinner kan 

inneholde smittestoffer.  

 

På bakgrunn av flere henvendelser vedrørende anskaffelse av H2O2-desinfeksjonrobot 

ønsket smittevernmiljøet i Helse Midt-Norge å ha en felles tilnærming til anskaffelse og 

anbefalt bruk av H2O2-desinfeksjonrobot ved sykehusene i Helse Midt-Norge. En 

arbeidsgruppe bestående av Katrin Enebakk, Anne-Gro Fjellingsdal, Andreas Radtke og 

Anita Wang Børseth utarbeidet derfor: Desinfeksjonsrobot i sykehus – anbefaling for 

krav og bruksområde ved sykehusene i Helse Midt-Norge, se vedlegg 1.  

 
RKS har også sammen med Seksjon for smittevern ved St. Olavs hospital bistått 

Fellesfunksjonen Ambulansetjeneste i Midt-Norge vedrørende rådgiving ved anskaffelse 

av desinfeksjonsrobot til ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge 

 

12.0  Utarbeidelse av Nasjonal veileder for forebygging av 

postoperative sårinfeksjoner 

Det er besluttet at de fire regionale kompetansesentrene i smittevern skal delta i 

arbeidet med å utarbeide fire nasjonale veiledere med tilhørende prosedyrer i 

samarbeid med FHI. Helse Midt-Norge har ansvar for å utarbeide ”Veileder for 

forebygging av infeksjoner i operasjonssåret”. RKS søkte om pasientsikkerhetsmidler for 

å gjennomføre dette som et prosjekt, men søknaden ble ikke tilgodesett i 2017. 
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13.0 Prosjektet dekontaminering av fleksible endoskop 

RKS fikk i mai 2015 tildelt prosjektmidler fra Helse Midt-Norge RHF for gjennomføring 

av et regionalt pasientsikkerhetsprosjekt hvor man ønsket å utarbeide en regional 

retningslinje for dekontaminering og lagring av fleksible endoskop. De senere årene har 

vi sett utbrudd av helsetjenesteassosierte infeksjoner knyttet til bruk av fleksible 

endoskop både nasjonalt og internasjonalt, og det er stort behov for en retningslinje på 

dette området, også utenfor vår region. Dette regionale smittevernprosjektet har vært 

utført av en arbeidsgruppe med deltakelse av personell fra smittevern og 

sterilsentralmiljøet i hele Helse Midt-Norge. Prosjektet har stoppet opp i 2017, men 

forventes ferdigstilt i løpet av våren 2018. 

 

13.1 Flerregionalt samarbeid om håndtering av fleksible endoskop 

RKS har gjennom hele 2017 hatt tett samarbeid med Universitetssykehuset i Helse-Nord 

og Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) om felles fremgangsmåte for 

rengjøring, desinfeksjon, lagring og ev sterilisering av fleksible endoskop. 

 

Høsten 2017 kom det forespørsel til RKS om å delta i en konsensusgruppe knyttet til en 

fagprosedyre om dekontaminering av fleksible gastroskop. Forespørselen kom fra 

faggruppen gastrosykepleiere i samarbeid med smittevernrådgiver i Helse-Bergen. RKS 

har deltatt med innspill og diskusjoner til denne fagprosedyren som vil i 2018 bli 

publisert på Helsebiblioteket.no  

 

14.0 Innkjøp og smittevern 

RKS ser at det er viktig å sette fokus på innkjøp av varer og utstyr knyttet til det 

smitteforebyggende arbeidet i Helse Midt-Norge. Ved å fremme kvaliteten i 

innkjøpsprosesser for helsetjenesten, kan man også i dette leddet bidra til å forebygge 

og begrense forekomsten av helsetjenesteervervete infeksjoner. 

  

I 2017 er det gjennomført et regionalt anbud i samarbeid med Helse Sør-Øst om 

risikoavfallsprodukter/kanylebøtter. Anbudet ble ferdigstilt i løpet av 2017. I dette 

anbudet har fire smittevernrådgivere/hygienesykepleiere deltatt. Man opplever at 

arbeid med innkjøp/anbud er meget ressurskrevende. 

 

15.0 Varsel om utbrudd 

Utbrudd av smittsom sykdom i helseinstitusjon er varslingspliktig til 

Folkehelseinstituttet. RKS skal automatisk motta kopi av varsler som går fra sykehusene 

i Helse Midt-Norge.  
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I 2017 har RKS kun mottatt en utbruddsmelding fra Molde sykehus med Norovirus. 

Berørt post var Medisinsk sengepost med ca.5 berørte pasienter og ca. 5 ansatte. En 

sengepost var stengt fra 10. til 15.november. 

 

16.0 Beredskap i smittevern 

RKS har deltatt i høring av Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-

hendelser med personskade januar 2017, der RKS påpekte blant annet: 

 Usystematisk og unøyaktig i beskrivelse av rolle og rollefordeling 

 Manglende beskrivelse hvordan regionalsykehusene skal håndterer og ev de skal 

håndtere høysikkerhetsisolering 

 Om man skal tilgang på heldekkende overtrykksdrakt ved regionsykehuset 

 hvem har ansvar for mikrobiologisk prøvetaking 

 Pasienttransport med ambulansetransport ved høyrisikosmitte 

 Avfallshåndtering og avløp knyttet til agens smitterisiko smittestoff gruppe 4. 

 

RKS har også deltatt på møte høsten 2017 sammen med CBRNE sentret, 

beredskapsledere med flere vedrørende blant annet høyrisikosmitte.  

 

17.0 Deltakelse i grupper og utvalg 

 E-læringsgruppe bestående av smittevernpersonell fra Helse Sør-Øst og Helse 

Midt (AWB) 

Samarbeidsgruppe for utforming av e-læringskurs med temaer innen smittevern. 

 

 Helsedirektoratets kvalitetsindikatorgruppe for infeksjon og antibiotikabruk 

(KI-gruppen) (AWB) 

KI-gruppens formål er å foreslå, utvikle og anbefale nye kvalitetsindikatorer for 

fagområdet. I tillegg bistår KI-gruppen ved testing og tilrettelegging av de nye 

kvalitetsindikatorer for publisering, jf. Rammeverk for kvalitetsindikatorsystem i 

primær- og spesialisthelsetjenesten. 

 

 Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene (AWB) 

Arbeidsgruppe som består av representanter fra de regionale kompetansesentre i 

smittevern, kommunehelsetjenesten og FHI. Arbeidsgruppen har ansvar for å 

planlegge og å utarbeide materiell til den årlige markeringen av verdens 

håndhygienedag, samt innsamling av data. 

 

 Nettverksforum for regionale kompetansesentre i smittevern og FHI (AWB og 

KLF) 
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Forum som møtes to ganger årlig for å diskutere nasjonale og lokale 

smittevernproblemstillinger. 

 

 Samarbeidsprosjekt om håndhygiene blant sykepleierstudenter (KLF) 

Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Seksjon for 

smittevern ved St. Olavs Hospital HF hvor man både har foretatt en 

observasjonsstudie av sykepleierstudenters etterlevelse av håndhygiene i 

praksisperioden i sykehus samt en kvalitativ studie basert på gruppeintervju av de 

samme studentene etter praksisperioden. Første artikkel ble publisert i 2017. 

 

 Styremedlem i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (AWB) 

Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten er et faglig forum for personer, 

institusjoner og firmaer som er interessert i og arbeider med problemer knyttet til 

smittevern i helseinstitusjoner. Styrets hovedoppgave er å planlegge og å arrangere 

den eneste norske årlige smittevernkonferansen. AWB har også vært redaktør for 

hjemmesiden og Facebook-siden. 

 

18.0 Formidling/kommunikasjon 

RKS har fått ny hjemmeside på internettsiden til St. Olavs hospital:  

https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/regionalt-

kompetansesenter-for-smittevern-rks 

På hjemmesiden finner man bl.a. e-læringskurs i smittevern, Smittevernplan og 

Tuberkulosekontrollprogram for Helse Midt-Norge.  

 

19.0 Deltakelse på konferanser, kurs, særlige møter o.l. 

 Den nordiske hygienekonferansen, Trondheim 13. – 15. september 2017.  

 Norsk forum for smittevern (medarrangør), Oslo, 17.- 19. oktober 

 AMR-HAI-konferansen, Gardermoen, 22. november 

 SYKEHUSBYGGKONFERANSEN 2017, Trondheim 29. november 

 

  

https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/regionalt-kompetansesenter-for-smittevern-rks
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/regionalt-kompetansesenter-for-smittevern-rks
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20.0 Publikasjoner og presentasjoner  

 
Artikler: 
Sundal JS, Aune AG, Storvig E, Aasland JK, Fjeldsæter KL, Torjuul K. The hand hygiene 

compliance of student nurses during clinical placements. J Clin Nurs. 2017;26:4646-

4653. https://doi.org/10.1111/jocn.13811 

 

Presentasjoner 

 Innlegg Forskningsinfrastrukturen Fremtidens Operasjonsrom (FOR-NorMIT) 

fagseminar 3. og 4. februar med innlegget: Avansert medisinsk teknisk utstyr og 

smittevern – en utfordring knyttet til pasientsikkerhet? 

 

Postere 

 Bruk av hansker i helsetjenesten  

Utarbeidet av Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag: 

Mette Fagernes og Horst Bentele (Folkehelseinstituttet), Anita Wang Børseth 

(Helse Midt-Norge), Nora Elsebutangen & Ursula Jadczak (Helse Sørøst), Merete 

Lorentzen & Hilde Isaksen (Helse Nord) og Berit Bue (Helse Vest). Presentert ved 

Norsk forum for smittevern, 17. – 19. 10.2017 (Oslo).  Posteren vant pris for beste 

poster, se her 

  

https://doi.org/10.1111/jocn.13811
http://wpstatic.idium.no/www.smittevernforum.no/2017/10/Bruk-av-hansker-i-helsetjenesten-2017.pdf
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Vedlegg 1: 

 

      

 
Desinfeksjonsrobot i sykehus – anbefaling for krav og bruksområde ved 
sykehusene i Helse Midt-Norge 
 
På bakgrunn av flere henvendelser vedrørende anskaffelse av H2O2-desinfeksjonrobot 
ønsker smittevernmiljøet i Helse Midt-Norge å ha en felles tilnærming til anskaffelse og 
anbefalt bruk av H2O2-desinfeksjonrobot ved sykehusene i Helse Midt-Norge.  
 
En desinfeksjonsrobot kan ikke erstatte generelt renhold eller smittevask etter opphør 
av isolering. Mekanisk fjerning av organisk materiale er en forutsetning for at 
desinfeksjonsroboten skal ha tilstrekkelig effekt. Likevel kan en desinfeksjonsrobot 
være et godt supplement i noen situasjoner. En del bakterier produserer katalase og 
andre enzymer som bryter ned H2O2. Derfor er dokumentasjon av 
desinfeksjonsprosessen nødvendig. Desinfeksjonsrobotens bruksområder er komplekse 
og krever stor nøyaktighet, samt forberedelse av aktuelle rom, inventar og utstyr. Med 
tanke på resultatene som forventes av roboten, skal det være systematisk service som 
også inkluderer validering.  
 
Man må være klar over at gule stafylokokker produserer katalase og det må forventes 
betydelig redusert effekt av hydrogenperoksid, slik at nytten i et MRSA utbrudd er 
tvilsom. Ikke alle leverandører av dette produktet kan dokumentere roboten er godkjent 
for bruk ved tuberkulose. 
 
 
Hvilke bruksområder er aktuelle for desinfeksjonsroboten? 

 Ved kompliserte og/eller omfattende utbrudd 

 Ved spesielt resistente mikrober 

 For utstyr som kan være vanskelig å desinfisere manuelt, for eksempel 

medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler 

 For alle typer ambulanse (bil, båt, fly og helikopter) og andre komplekse rom 

 
Hvilke krav skal stilles til desinfeksjonsroboten? 

 Roboten skal ha innstillinger som kan tilpasses ulike rom, inventar og utstyr 

 Må være lett å bruke - enkel brukerveiledning på norsk må være med 

 Nødvendig ekstrautstyr til blant annet tetting av ventiler bør medfølge hvis 

produsenten anser slik utstyr som nødvendig 

 Dokumentasjon på at prosessen er trygg (ikke helseskadelig) for personalet 

 Systematisk service som inkluderer validering 

 System for jevnlig kalibrering og kvalitetssikring av desinfeksjonsroboten 

 Avtale om assistanse/support fra leverandør 
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Sykehusene må utarbeide skriftlig prosedyre i EQS om bruk av desinfeksjonsroboten. 
Prosedyren må tydelig beskrive ansvar for desinfeksjonsroboten inkludert drift, 
vedlikehold og lagring/plassering. Prosedyren skal kvalitetssikres av sykehusets 
smittevernpersonell.  
 
Brukere av roboten må ha dokumentert opplæring for å sikre desinfeksjonsprosessen og 
samtidig ivareta HMS-hensyn for ansatte og pasienter. 
 
 
 
Helse Midt-Norge 12.12.2017 
 
 
 
 
Katrin Enebakk   Anne-Gro Fjellingsdal 
Smittevernrådgiver   Smittevernrådgiver 
Helse Møre og Romsdal  Helse Nord-Trøndelag 
 
 
 
 
 
Andreas Radtke   Anita Wang Børseth 
Smittevernoverlege                             Regional smittevernrådgiver 
St. Olavs hospital Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse  

Midt-Norge 
                                     
 
 

 


	Årsrapport 2017
	1.0 Mandat
	2.0 Organisering
	3.0 Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens
	4.0 Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner
	4.1  Insidensovervåking av postoperative sårinfeksjoner
	4.2  Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner

	5.0 E-læring i smittevern
	6.0 Internkontroll
	7.0 Influensavaksinering
	7.1  Arbeid med influensavaksinering i helseforetakene i regionen

	8.0 Regionale nettverksmøter
	8.1 Møteforum smittevernleger Helse Midt-Norge

	9.0 Nasjonale nettverksmøter
	10.0 Nasjonalt og regionalt håndhygienearbeid
	10.1  Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene
	10.2  Fokusgruppeintervju om hanskebruk
	10.3  Regional markering av den internasjonale håndhygienedagen

	11.0 Regionalt arbeid rundt dekontaminering og desinfeksjon
	12.0  Utarbeidelse av Nasjonal veileder for forebygging av postoperative sårinfeksjoner
	13.0 Prosjektet dekontaminering av fleksible endoskop
	13.1 Flerregionalt samarbeid om håndtering av fleksible endoskop

	14.0 Innkjøp og smittevern
	15.0 Varsel om utbrudd
	16.0 Beredskap i smittevern
	17.0 Deltakelse i grupper og utvalg
	18.0 Formidling/kommunikasjon
	19.0 Deltakelse på konferanser, kurs, særlige møter o.l.
	20.0 Publikasjoner og presentasjoner
	Vedlegg 1:



