
Infeksjonsforebyggende tiltak 

sengepost

Bente Mælan - Smittevernskontakt

Cecilie Lund Murray - Pasientsikkerhetssykepleier 

Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital



Innhold:

1. Smittevern

2. Håndhygiene

3. Renhold

4. Preoperativ vask

5. Håndtering av kirurgiske sår

6. Øvelseslab



Smittevern

Det ble besluttet å opprette en 

prosjektstilling i 95 % som 

smittevernskontakt

• Antibiotikastyringsprogrammet

• Bistå sengepostene i arbeid relatert til smittevern 

(basale smittevernsrutiner, håndhygiene mm)

• Renhold

• Samarbeide med seksjon for smittevern





Håndhygiene

• Et av de viktigste smitteverntiltakene vi har

• Reguleres direkte og indirekte gjennom lover, 

forskrifter og standarder

• Ort avd har utdannet håndhygieneobservatører





Håndhygiene

Mål: 

80% korrekt håndhygiene på 

ortopedisk sengepost 

• 200 observasjoner pr kvartal

• Både leger og sykepleiere



Renhold

Utføres renhold etter det vi på ortopedisk avdeling 

ønsker som standard?

Resultat:

• Oppdatert tjenesteavtale

• Felles kvalitetskontroller

• Rapportering

• Norsk standard for renhold på sykehus? 



Preoperativ vask

Utfordring:

Ulike rutiner for preoperativ vask på

– sengepostene

– elektive/akutte pasienten

– dagkirurgiske pasienten

Resultat:

Ny prosedyre for preoperativ vask

Ny prosedyrestruktur for preoperativ forberedelser



Ny prosedyrestruktur for preoperativ forberedelser



Preoperativ vask



Håndtering av kirurgiske sår

Utfordringer:

Flere prosedyrer ved avdelingen som omhandlet 

observasjoner og skifte av bandasjer

Noen utgått på dato med tanke på korrekt innhold 

i forhold til nyere forskning innen feltet

Resultat:

Ny prosedyre om håndtering av kirurgiske sår på 

ortopedisk avdeling



• Føringer for når bandasjeskift 

skal foregå

• Føringer for korrekt 

fremgangsmåte og utstyr ved 

sårskift

• Føringer for hvilke 

observasjoner man skal gjøre

• Føringer for dokumentasjon av 

observasjoner

Håndtering av kirurgiske sår
Hovedpunkter









Øvelseslab

• Behov for et rom for å kunne øve seg på

• Tilnærming til ulike prosedyrer og 

undersøkelsesteknikker gjennom 

simulering

• Læringsgevinst av simulering er høy

• Spesifikt i forhold til forebygging av 

infeksjoner



Presentasjon av case/læringsmål



Gjennomføring av prosedyre



Gjennomføring og debriefing



Fornøyd med innsats og utførelse



Takk for oss

bente.melan@stolav.no

cecilie.lund.murray@stolav.no
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