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Årsrapport 2015 

 

I første del av 2015 fortsatte arbeidet rundt ebola. Regionalt kompetansesenter for 

smittevern i Helse Midt-Norge (RKS) var involvert i alt fra ebolaøvelse i sykehus til høring 

av Nasjonal beredskapsplan mot ebola og Erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering. 

Samtidig ble det jobbet mye for å ferdigstille e-læringskurset om forebygging av blodsmitte 

i helsetjenesten. Før sommeren flyttet RKS inn i nytt kontor i 4. etasje i Kunnskapssenteret 

ved St. Olavs Hospital. Høsten 2015 bar preg av økt tilstrømming av flyktninger til Europa 

og Norge, selv om vi her i Midt-Norge var relativt forskånet for de store utfordringene man 

plutselig sto overfor andre steder i landet. Store deler av høsten gikk dessuten med til å 

arrangere fagdager i smittevern for alt ambulansepersonell i regionen. Arbeidet med 

regional smittevernplan ble intensivert mot slutten av året uten at det lyktes å ferdigstille 

dokumentet. 

 

Det har vært nok et år med fokus på utbruddshåndtering og beredskap innenfor smittevern, 

men også et år for ettertanke og for å begynne å legge planer for årene som kommer. 

 

 

               

   Kaja Linn Fjeldsæter (KLF)    Anita Wang Børseth (AWB) 

   Regional smittevernoverlege                Regional smittevernrådgiver  

 

 

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 

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge (RKS) er samorganisert og 

samlokalisert med Seksjon for smittevern (SSV) i Fagavdelingen ved St. Olavs Hospital HF. 

Rådgiver Arnt Egil Hasfjord er RKS’ kontaktperson i administrasjonen ved Helse Midt-

Norge RHF (HMN). Kompetansesenteret har hatt jevnlig kontakt med HMN sin 

kontaktperson gjennom hele året, samt deltatt ved ett møte for fagsjefene i HMN i 2015. Det 

er avklart med regional fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen at RKS fremover skal delta ved 

minst to regionale fagsjefmøter årlig. 

 

Oppgavene og funksjonen til 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 og 

• 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.” 

 

Målet er å være et støttende, rådgivende og nettverksbyggende kompetansesenter 

som skal fungere for hele regionen.  

 

2.0 Nasjonale føringer og strategier 

I juni 2015 kom det en ny strategi fra regjeringen: Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 

2015-2020. Denne angir regjeringens mål for arbeidet de neste årene og tiltaksområder for 

å oppnå disse. Bl.a. skal antibiotikabruken i befolkningen reduseres med 30 % målt i 

DDD1/1000 innbygger/døgn sammenlignet med 2012. Strategien skisserer at det vil bli 

laget handlingsplaner for ulike deler av innsatsen.  

 

Ved utgangen av 2015 var det fortsatt ikke utgitt noen slike, men i skrivende stund (januar 

2016) vet vi at det er kommet en Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 

hvor det bl.a. stilles krav om at de regionale helseforetakene skal ha igangsatt innføringen 

                                                 
1
 Definerte døgndoser. 
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av antibiotikastyringsprogram i 2016. Strategien og medfølgende handlingsplan vil altså bli 

førende for mye av arbeidet fremover. 

 

 

 

      
 

Les strategien her.      Les handlingsplanen her.

 

3.0 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. 

 

3.1  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). 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_antibiotikaresistens_230615.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/915655269bc04a47928fce917e4b25f5/handlingsplan-antibiotikaresistens.pdf
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Sommeren 2013 ble det sendt brev til fagdirektør ved HMN vedrørende NOIS-programmet. 

Følgende utfordringer ble påpekt: 

 

1. Det er behov for endringer som skal til for å tilpasse eksisterende database på hvert 

HF til lovlige lokale kvalitetsregistre, herunder rutiner for sletting av data og 

tilgangsstyring på flere nivå 

2. Det er behov for videreutvikling av programmet (programmet var 10 år gammelt i 

2013) 

3. Det er behov for generelt vedlikehold av programmet 

 

RKS og smittevernpersonell fra samtlige helseforetak ble innkalt til møte 04.11.2014 om 

dette. Under dette møtet ble det avdekket at det aldri har foreligget noe budsjett for NOIS-

programmet, og at det arbeidet Hemit faktisk har utført med programmet, ikke har vært 

synliggjort, men har vært budsjettført under OpPlan.  

 

Arbeidet med utfordringene i NOIS-programmet ble videreført i 2015 som et oppdrag i regi 

av HMN og Hemit og med deltakelse av RKS og smittevernpersonell fra samtlige 

helseforetak. For at saken skulle bli vurdert, var det nødvendig å opprette et prosjekt. For å 

opprette et prosjekt måtte det først opprettes et forprosjekt. For å få opprettet et 

forprosjekt, må man gjennom en runde med regional rangering av prosjektforslag. Ved 

rangeringen som ble oversendt fra Regionalt programkontor til Programstyrene og 

helseforetakene i Helse Midt-Norge den 30.10.2015 for videre behandling, kom 

«Forprosjekt NOIS Rapportering» på 4. plass i kategorien Pasientbehandling og 

samhandling. Det kommer frem av brevet at det ikke er tilkommet nye prosjektforslag siden 

forrige rangering (prosessen foregår tre ganger årlig), og av dette kan det trekkes den 

slutning at «Forprosjekt NOIS Rapportering» også har vært nedprioritert tidligere i 2015 

uten at RKS har fått beskjed om det.  

 

Til tross for uhensiktsmessig byråkratisering, har RKS ikke gitt opp saken og vil fortsette å 

legge press på aktuelle aktører for å få fortgang i prosessen i 2016. 

 

Fra og med november 2015 er resultatene fra NOIS offentlig tilgjengelige på helsenorge.no. 

Helsedirektoratets kvalitetsindikatorgruppe for infeksjon og antibiotikabruk (KI-gruppen) 

har ansvar for å levere data til publisering på denne siden. 

 

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»). 

http://www.helsenorge.no/
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Resultat insidensovervåkning postoperative infeksjoner ved keisersnitt – alle regioner samt 
alle helseforetak i Helse Midt-Norge, januar-april 2015: 

 

Resultat insidensovervåkning postoperative infeksjoner ved totalprotese (hofte) – alle 
regioner samt alle helseforetak i Helse Midt-Norge, januar-april 2015: 

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

januar-april 2015 
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3.2  Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner  

Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-PIAH) med 

innrapportering til Folkehelseinstituttet (FHI) gir en oversikt over forekomsten av noen 

utvalgte typer helsetjenesteassosierte infeksjoner, og skal bidra til å forebygge dem. 

Infeksjonstypene som rapporteres omfatter nedre luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, 

blodbaneinfeksjoner og postoperative sårinfeksjoner. Alle sykehusene i HMN gjennomfører 

denne undersøkelsen manuelt i dag. Registrering av antibiotikabruk har vært frivillig i flere 

år, men ble gjort obligatorisk i mai 2015. Dette har medført at smittevernpersonell har fått 

økt arbeidsmengde når det gjelder kvalitetssikring og registrering av data.  

 

Heller ikke i 2015 er det arbeidet for å utvikle elektronisk verktøy for registrering av 

prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus. RKS synes det er viktig å 

prioritere å få på plass budsjett for NOIS-programmet som beskrevet i avsnitt 3.1.  

 

 
         

         Tabell fra FHI: http://www.fhi.no/dokumenter/eeab7b667e.pdf 

 

4.0 E-læring i smittevern 

RKS har også i 2015 deltatt i arbeidet med e-læring sammen med smittevernpersonell i 

Helse Sør-Øst, med åtte møter ved Ullevål sykehus. Gruppen har jobbet med revisjon av 

kursene basale smittevernrutiner, teknisk desinfeksjon og isoleringskurset som Helse Nord 

lager i nytt design. E-læringskursene er nå lagt i Læringsportalen ved samtlige helseforetak 

og det er nå mulig å kunne se hvem og hvor mange som tar kursene i smittevern, se 

eksempel i tabellen nedenfor. 

 

http://www.fhi.no/dokumenter/eeab7b667e.pdf
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Basale 

smittevernrutiner Håndhygiene Isolering 

Teknisk 

desinfeksjon TOTAL 

ST. OLAVS 

HOSPITAL HF 403 346 141 123 1013 

HELSE MØRE 

OG ROMSDAL 

HF 209 252 114 116 691 

HELSE NORD-

TRØNDELAG HF 28 53 21 4 106 

ALLE 744 762 331 278 2115 
Tabellen viser antall gjennomførte e-læringskurs for utvalgte kurs i smittevern i 2015 i de tre helseforetakene 

i HMN. 

 

RKS har i samarbeid med Seksjon for smittevern (SSV) ved St. Olavs Hospital og Hemit 

ferdigstilt e-læringskurset «Forebygging av blodsmitte i helsetjenesten» i 2015. Dette 

kurset ligger i Læringsportalen. 

 

Status over e-læringskurs i smittevern:  

E-læringskurs Kommentar 

Smittevern: Basale smittevernrutiner Revidert, versjon 2 

Smittevern: Håndhygiene Nytt kurs fra Helse Nord 2014 

Smittevern: Isolering Under revisjon av Helse Nord 

Smittevern: Teknisk desinfeksjon Revidert, versjon 2 

Smittevern: Test i smittevern Ferdig (ligger ikke på intranett) 

Smittevern: Preoperative rutiner Ferdig  

Smittevern: MRSA Revidert, versjon 2 

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

Arbeidet med e-læringskurs i forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner er 

startet opp som et prosjekt via undervisningsseksjonen ved St. Olavs Hospital HF og pågår 

nå som et samarbeid mellom SSV ved St. Olav og Dynamisk Helse.  

 

5.0 Internkontroll 

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

internkontrollsystemene fungerer. Infeksjonskontrollprogrammet er en del av 
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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 2015: 

 Helse Møre og Romsdal HF: her utfører klinikkene selv internrevisjon og kan be 

smittevernrådgiver om å være fagrevisor. Det er utført fem interne revisjoner på 

følgende seksjoner/klinikker med disse temaene: 

o Kreftavdelingen, Lindrande team og poliklinikk, Kristiansund – Perifer 

venekanyle– innlegging/uttak og opplæring 

o Seksjon for dialyse, Ålesund – Smittevern 

o Klinikk for kirurgi, dagbehandling, Molde – Perifer venekanyle - innlegging, 

stell og bruk 

o Seksjon for operasjon og seksjon for anestesi, Kristiansund - Rutiner for 

behandling av smittepasienter  

o Seksjon for akuttmottaket og Sengepost for kirurgi og ortopedi, Kristiansund 

– Dokumentasjon av urinkateter i EPJ 

 Helse Nord-Trøndelag HF: ingen interne revisjoner i smittevern. 

 St. Olavs Hospital HF/RKS: én intern revisjon i smittevern ved Divisjon Driftsservice, 

Logistikk og Forsyning, Sentrallager 

 

6.0 Høringer 

RKS utarbeidet og ferdigstilte høringssvar til Helsedirektoratets høring om Nasjonal 

beredskapsplan mot ebola. RKS hadde også ansvar for å koordinere og utarbeide 

høringssvar på vegne av St. Olavs Hospital HF.  

 

RKS bidro ved besvarelse av den såkalte Erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering 

som kom som oppdrag fra Helsedirektoratet. RKS samlet inn evalueringene fra hele 

regionen og koordinerte innsending. Besvarelsene ble generelt noe amputert ettersom 

oppdraget kom midt i sommerferien og med svarfrist før ferien var ferdig avviklet. 

 

7.0 Regionale nettverksmøter 

Regionalt kompetansesenter har arrangert én regional samling for smittevernpersonell i 

Helse Midt-Norge i 2015: 
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Våren 2015 – Trondheim og Stjørdal: 

 22. april: Regional workshop på St. Olavs Hospital: Variert program hvor man diskuterte 

kirurgisk håndhygiene, NOIS-programmet og veien videre, felles regionalt 

opplæringsprogram i smittevern vha. e-læring, rengjøring og desinfeksjon av 

flergangsutstyr, samt planer om et prosjekt om fleksible endoskop (dekontaminering og 

lagring). Åtte hygienesykepleiere/smittevernrådgivere fra Helse Midt-Norge, to 

smittevernleger, en spesialbioingeniør samt HMNs kontaktperson deltok på dette. 

 23. april: Regional samling i Helse Midt-Norge RHFs lokaler på Stjørdal: Hovedtemaet 

var isolering. Dessuten fikk vi presentert mastergradsoppgaver fra to av våre 

smittevernrådgivere/hygienesykepleiere i regionen som har fullført utdanningen ved 

Nordiska Högskolan i Folkhälsovetenskap, NHV. I alt var det 16 deltakere hvorav ni 

smittevernrådgivere/hygienesykepleiere, tre smittevernleger og en medisinsk fagsjef. 

HMNs kontaktperson var vertskap for begivenheten. FHI kunne dessverre ikke delta.  

 

Under regional samling i april ble det besluttet å begrense de fysiske møtene til én gang 

årlig og i stedet møtes oftere via Lync. Det ble foreslått å fortsette med å avholde Lyncmøter 

etter hvert nettverksforum (to ganger årlig), men at man i tillegg tar et Lyncmøte senhøstes 

som erstatning for fysisk samling. Det må avholdes ekstra Lyncmøter ved behov – dette kan 

selvfølgelig også etterspørres fra smittevernpersonell i regionen og behøver ikke alltid 

være på initiativ fra RKS. Denne ordningen prøves ut og evalueres ved regional samling i 

2016. Formen på regional samling, med workshop dag 1 primært for 

hygienesykepleiere/smittevernrådgivere og dag 2 for alle, videreføres, men fremover skal 

samlingene avholdes hvert annet år henholdsvis på Stjørdal og i Helse Møre og Romsdal slik 

at reisekostnadene blir bedre fordelt i regionen. 

 

I tråd med beslutningen fra regional samling, ble det i alt avholdt én fysisk samling (som 

beskrevet ovenfor) og fem Lyncmøter (i februar, mars, august, oktober og desember). Tema 

i februar var: diskusjon vedr. felles skjema for screening av MRSA/VRE/ESBL, 

håndhygienedagen 5/5-15, oppdatering rundt Regionalt program for kvalitet og 

pasientsikkerhet, og orientering om fremdrift i det regionale arbeidet rundt NOIS-

programmet. Lyncmøtene i mars og oktober ble avholdt for å referere fra møter i 

Nettverksforum. I august ble det avholdt et eget Lyncmøte for å diskutere de nye nasjonale 

anbefalingene for håndtering av pasienter med ESBL-holdige bakterier. Lyncmøtet i 

desember, kalt regionalt vintermøte, ble erstatning for regional samling. Her ble høstens 

store smittevernløft i regionen, gjennomføring av fagdager for ambulansepersonell i Helse 

Midt-Norge, oppsummert. Det ble orientert om rangering av Forprosjekt NOIS 

Rapportering, og det ble diskusjon omkring huddesinfeksjon for innleggelse av venekanyle 

samt håndtering av gulv etter kontakt-/dråpesmitteisolering. 
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8.0 Nasjonale nettverksmøter 

I 2015 arrangerte Avdeling for infeksjonsovervåking ved FHI to nettverksmøter for de 

regionale helseforetakene og de regionale kompetansesentrene i smittevern. Disse inngår i 

et nettverksforum for smittevern i spesialisthelsetjenesten. RKS deltok på begge møtene. I 

etterkant av møtene som ble avholdt i mars og september, ble det arrangert Lyncmøte med 

alt smittevernpersonell i Helse Midt-Norge.  

 

9.0 Nasjonalt og regionalt håndhygienearbeid 

9.1  Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene 

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

representanter fra kommunehelsetjenesten i Tromsø og Vestfold om markering av Verdens 

håndhygienedag. I 2015 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. 

 

For årets markering var det to anbefalte innsatsområder: 

 

1. Håndhygiene blant helsepersonell 

2. Håndhygiene blant pasienter og besøkende 

 

                                                             
 

 

Nytt av året var at arbeidsgruppen laget en elektronisk spørreundersøkelse som var 

utarbeidet etter WHO sin modell for å kartlegge helsepersonells kunnskaper og 

oppfatninger om håndhygiene. Den elektroniske spørreundersøkelsen ble laget i Questback. 

En lenke til undersøkelsen ble sendt ut til samtlige av landets sykehus og til et nettverk av 

En av oppgavene til 

arbeidsgruppen er å utarbeide 

brosyrer og plakater til bruk 

ved markeringen. Det ble laget 

en ny plakat til årets markering 

«Pasienter og besøkende», og så 

har man brukt plakater fra 

tidligere år som supplement. Alt 

trykt materiell har vært gratis 

for mottaker. 
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kommuner via kommunelegenes e-postadresse med beskjed om å videresende 

spørreundersøkelsen til sykehjem i deres respektive kommune.  

 

Spørreundersøkelsen har metodiske begrensninger og resultatene må tolkes med 

varsomhet, men undersøkelsen hadde et høyt antall besvarelser. 8408 deltagere svarte på 

denne. Blant helsepersonell som svarte på undersøkelsen var 4115 sykepleiere, 373 leger 

og 1668 hjelpepleiere/helsefagarbeidere.  

 

På spørsmål om helsepersonell benytter hånddesinfeksjon, svarte 89 prosent at de benyttet 

hånddesinfeksjon rutinemessig på jobb, og det var liten variasjon mellom ulike 

yrkesgrupper. Like mange (89 prosent) svarte bekreftende på at hånddesinfeksjon hadde 

gjort det enklere å utføre håndhygiene, men bare vel halvparten (55 prosent) visste at 

hånddesinfeksjon virket raskere og er mer effektivt enn håndvask når hendene ikke er 

synlig forurenset. Mer om resultatene finner man her: 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:2

5,6493&MainContent_6263=6496:0:25,6528&Content_6496=6178:114850:25,6528:0:656

2:1:::0:0 

 

9.2  Regional markering av den internasjonale håndhygienedagen 

RKS hadde i forkant av håndhygienedagen tilbudt bistand til markering til alle 

helseforetakene i regionen. RKS deltok ved St. Olavs Hospitals håndhygienedag som ble 

markert 5. mai, og ved markering av håndhygienedagen på Levanger sykehus 13. mai. 

 

Markering av den internasjonale håndhygienedagen ble markert i Helse Nord-Trøndelag HF 

ved Levanger sykehus, men ikke ved Namsos sykehus. Ved Levanger sykehus gjennomførte 

smittevernrådgiver sammen med rådgiver fra RKS den 12. mai en telling av håndsmykker 

på ansatte sine hender. 146 ansatte ble telt og av disse var det 87,7 % som ikke bar verken 

klokker eller ringer. Den 13. mai ble resultatet av denne tellingen publisert på intranettet 

Innblikk. I tillegg var det stand ved sykehusets kantine med lyskasse, utdeling av 

hånddesinfeksjon til ansatte og håndhygienequiz med muligheten til å vinne kake. 

 

I Helse Møre og Romsdal HF ble håndhygienedagen markert med telling av ringer og 

klokker ved alle avdelinger i alle sykehus og med premiering til alle avdelinger med null 

håndsmykker. Det var relativt stor forskjell på sykehusene innad i helseforetaket: i 

Kristiansund hadde 93 % av de telte smykkefrie hender, i Molde 82 %, i Volda 92 % og i 

Ålesund hadde 86 % null håndsmykker. Den øvrige markeringen besto av 

håndhygienestands og besøk rundt på mange av avdelingene. 

 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6493&MainContent_6263=6496:0:25,6528&Content_6496=6178:114850:25,6528:0:6562:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6493&MainContent_6263=6496:0:25,6528&Content_6496=6178:114850:25,6528:0:6562:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6493&MainContent_6263=6496:0:25,6528&Content_6496=6178:114850:25,6528:0:6562:1:::0:0
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Ved St. Olavs Hospital HF ble det før håndhygienedagen gjort en telling av håndsmykker på 

ansatte sine hender.  Av 924 personer som ble telt, hadde 92 % smykkefrie hender.  Selve 

markeringen av den internasjonale håndhygienedagen ble markert ved at 

smittevernpersonell sto på håndhygienestand 5. mai ved kantiner på Orkdal Sjukehus, 

Akutten og Hjerte-lungesenteret, Gastrosenteret og Kunnskapssenteret. På stand kunne 

man teste håndhygieneferdigheter i lyskassen og delta i håndhygienequiz. Vinner av quiz 

ble premiert med pizzalunsj til hele avdelingen sponset av Mat og Café. 

  

10.0 Revidering av regional smittevernplan inkl. tuberkulosekontroll-

program  

Planperioden for begge disse dokumentene utløp i 2014 og revidering ble ikke igangsatt. 

RKS har etterspurt føringer for smittevernplanen fra HMN inkludert hvordan 

arbeidsgruppa skal sammensettes. Ved siste regionale samling i desember ble det i samråd 

med HMNs rådgiver besluttet at RKS kan stå for revisjon av planene i 2015. Etter innspill 

fra RKS til regionalt fagdirektørmøte, kom saken opp på møte 8.4.2015 hvor fagdirektørene 

ga sin tilslutning til de overordnete målsetninger for smittevernplanen foreslått av RKS. 

Arbeidet med revisjonen ble deretter påbegynt, men det lyktes ikke å komme i mål i løpet 

av året. Dette skyldes først og fremst uforutsett stor arbeidsbelastning pga. andre oppgaver.  

 

11.0  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”. 

 

Arbeidet ved RKS med veilederen har stoppet opp. Det var besluttet at den norske 

veilederen skulle bygge på den nye veilederen fra Center for Disease Control and 

Prevention (CDC), Guideline for Prevention of Surgical Site Infections, men denne er ikke blitt 

fullført på grunn av (for) store krav til evidens i foreslåtte tiltak. Det pågår nå en diskusjon i 

HICPAC (The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee) ved CDC om de 

kan redusere kravene til evidens i sin veileder. 

 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/sykehushygiene/Dokumenter/Klinikkvis%20fordeling%20av%20ansattes%20bruk%20av%20ringer%20og%20klokker_april2015.pdf
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12.0  Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet 

I delprosjekt smittevern ble det i løpet av våren 2015 besluttet å gå bort fra punktet om 

oppfølging av de nasjonale innsatsområdene (UVI, infeksjon ved SVK, Trygg kirurgi) 

ettersom dette arbeidet ble drevet videre av helseforetakene og det allerede eksisterte et 

nettverk som sørger for erfaringsutveksling i regionen. Håndhygiene som eget punkt utgikk 

også ettersom dette er et tiltak og ikke et mål i seg selv. I stedet ble det besluttet å gå videre 

med to mål/temaer: 

 

 Isolatkapasitet i regionen 

 Hindre spredning og utvikling av antibiotikaresistente bakterier i helseforetakene i 

Midt-Norge 

 

Når det gjelder isolatkapasitet, var første steg å kartlegge dagens status. De fleste, men ikke 

alle, har kartlagt, og RKS har ikke hatt kapasitet til å gå videre med saken ennå.  

 

Når det gjelder punktet om resistente bakterier, er det to hovedtiltak som kan gi effekt: 

innføring av antibiotikastyringsprogram og bedre etterlevelse av basale smitteverntiltak. 

Som et bidrag til å bedre etterlevelsen av basale smitteverntiltak, har arbeidsgruppen valgt 

å utarbeide et regionalt opplæringsprogram i smittevern (ROPS, se vedlegg 1) som skal 

sikre at alle relevante ansatte ved helseforetakene i Helse Midt-Norge får nødvendig 

smittevernopplæring ved tiltredelse samt jevnlige oppfriskningskurs. De regionale 

fagdirektørene ga i møte den 9.10.2015 sin tilslutning til at implementeringen av ROPS 

kunne begynne i helseforetakene. Saken ligger altså nå hovedsakelig hos de respektive 

helseforetak i Helse Midt-Norge.  

 

Arbeidsgruppen har også hatt som mål å etablere en regional antibiotikagruppe som et 

forum for erfaringsutveksling vedrørende antibiotikastyringsprogram. Det er nå opprettet 

et møteforum for smittevernleger i regionen. Første Lyncmøte ble avholdt i november 

2015. Planen er å møtes via Lync hver tredje måned, og håpet er å få alle smittevernlegene 

med. Neste mål er å få startet prosessen med å opprette antibiotikastyringsprogram i alle 

helseforetak i regionen i løpet av 2016, men det er en prosess som trenger initiativ og 

drahjelp fra ledelseshold, særlig i de helseforetakene med sparsomme 

smittevernlegeressurser.  

 

13.0 Dekontaminering av medisinsk-teknisk utstyr 

Det dukker stadig opp enheter der prosedyrer med bruk av fleksible endoskop benyttes til 

tross for at det ikke finnes fasiliteter tilrettelagt for dette eller maskiner til å dekontaminere 

utstyret. RKS søkte i 2015 om støtte til gjennomføring av et regionalt prosjekt: «Fleksible 
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endoskop: Regional retningslinje for dekontaminering og lagring» og fikk i mai 2015 tildelt 

kr. 100 000,- i prosjektmidler fra Program for kvalitet og pasientsikkerhet. Midlene skal gå 

til dekking av utgifter i forbindelse med møter/workshops, samt ev. kursutgifter. Pga. stor 

arbeidsbyrde høsten 2015, kom ikke prosjektet i gang før i november, slik at hovedparten 

av prosjektet kommer til å løpe i 2016. Prosjektperioden skal maksimalt strekke seg ut 

2016. 

 

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 2015 har det pågått et stort nasjonalt hygieneanbud i regi av Hinas. Anbudet skal 

ferdigstilles våren 2016. I dette anbudet er smittevernperspektivet ivaretatt ved at det har 

vært en smittevernrådgiver sentralt i anbudsprosessen, samt at to 

smittevernrådgivere/hygienesykepleiere har deltatt på forespørsel.  

 

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.  

 

Ved utgangen av 2015, ble VRE-utbruddet ved St. Olavs Hospital HF stort sett ansett som 

overstått. Det har kun vært gjort fem positive VRE-funn i løpet av 2015, fire av dem i første 

halvår. Antall screeninger er trappet ned slik at det nå kun er de store utbruddsavdelingene 

(Orkdal sjukehus - alle avdelinger, og Ortopedisk avdeling - 5. etasje) som skal screene 

pasienter ved overflytting til andre helseinstitusjoner. Det kan dessuten fortsatt forekomme 

screening av enkelte avdelinger. Dette VRE-utbruddet, som ble oppdaget i januar 2014, er 

det tredje VRE-utbruddet ved et norsk sykehus. Før 2009 var innenlandssmitte av VRE så 

godt som ukjent. Utbruddet er brakt under kontroll med betydelig innsats fra mange 

ansatte, avdelinger og ledelsen ved sykehuset. Totalt er VRE-stammen funnet hos 56 

pasienter og ved 14 forskjellige sengeposter/behandlingsenheter. 

 

Arbeidet rundt ebola fortsatte inn i 2015 hvor Norge deltok i innsatsen i Sierra Leone ved å 

sende ut helsepersonell for å arbeide i et Ebola Treatment Center i Moyamba. SSV ved St. 

Olavs Hospital sendte en av sine hygienesykepleiere ut på dette oppdraget som varte fra 

januar til april. RKS dekket opp for ca. 20 % av dennes arbeidsoppgaver i de månedene hun 
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var borte. RKS var dessuten aktiv med å etterspørre nasjonale føringer for håndtering av 

avfall ved et eventuelt ebolatilfelle. Denne saken er ennå ikke avsluttet. RKS deltok på en 

ebolaøvelse som ble avholdt ved St. Olavs Hospital i mars 2015, noe som var veldig nyttig 

for alle involverte. Bl.a. ble det avdekket manglende vedtak rundt organisering av 

ebolatransport samt manglende generell smittevernkompetanse blant ambulansepersonell 

(se neste kapittel). SSVs hygienesykepleier som hadde vært i Sierra Leone, dro ut på et nytt 

oppdrag, denne gang i regi av WHO (Verdens helseorganisasjon) til Liberia i tre måneder 

(oktober-desember 2015).  RKS dekket opp for 15-20 % av hennes arbeidsoppgaver i disse 

månedene. Ebolautbruddet er i skrivende stund erklært over av WHO, men det må likevel 

forventes oppblussing av virussykdommen fremover. 

 

16.0 Fagdager i smittevern for ambulansepersonell 

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge fikk 29. mai 2015 en 

henvendelse fra Avdeling for felles servicefunksjoner for ambulansetjenesten om at 

Ambulansetjenesten i Midt-Norge ønsket å arrangere fagdager i smittevern. Dette pga. 

manglende generell smittevernkompetanse blant ambulansepersonell. Derfor måtte store 

deler av høsten 2015 avsettes til planlegging og gjennomføring av fagdager i smittevern for 

alt ambulansepersonell i regionen. 

 

 

 
Det ble avholdt 34 fagdager i Midt-Norge. 

 

 

 

 

 

 

RKS tok derfor kontakt med 

smittevernpersonell ved samtlige 

helseforetak i Helse Midt-Norge for å be 

om bistand, og ble møtt med stor velvilje 

til å ta på seg denne oppgaven. Fagdagene 

ble foreslått avviklet av 

hygienesykepleiere/smittevernrådgivere 

fra nærmeste sykehus til den 

ambulansestasjonen hvor undervisningen 

skulle være, ev. med bistand fra regional 

smittevernrådgiver dersom ønskelig. 
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Regional smittevernrådgiver tok sammen med hygienesykepleier fra SSV ved St. Olavs 

Hospital på seg oppgaven å utarbeide det faglige innholdet i undervisningen. For å sørge 

for best mulig tilpasset undervisning, ble det gjennomført hospitering ved tre 

ambulansestasjoner i Sør-Trøndelag.  

 

Det ble bedt om at smittevernpersonell skulle holde disse fagdagene. Bestillingen var en 

felles og standardisert klasseromsundervisning i praktisk smittevern ved arbeid i 

ambulanse. Undervisningen skulle avholdes desentralt på de mange 

ambulansestasjonene i Midt-Norge. Det ble i perioden fra 27. oktober til 2. desember 

2015 i alt avviklet 34 fagdager i Midt-Norge - fra Volda i sør til Rørvik i nord. Dette må 

karakteriseres som årets store smittevernløft i regionen. I etterkant vil det bli utarbeidet 

en rapport om forløpet inkl. forbedringsforslag til ambulanseledelsen. 

 

17.0 Flyktningsituasjonen høsten 2015 

Høsten 2015 gjorde globale hendelser at strømmen av flyktninger til Norge økte 

betraktelig. I september ble RKS bedt av HMN om å foreta en vurdering av mulige 

konsekvenser i spesialisthelsetjenesten som følge av økte asylankomster. Dette 

oppdraget kom fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) via Helsedirektoratet. 

Vurderingen fra RKS utgjorde en del av HMNs svar. I oktober ble RKS kontaktet av HMN 

som hadde fått i oppdrag å utarbeide en rapport til Helsedirektoratet hvor oppgaven var 

å kartlegge regionens kapasitet til å gjennomføre den lovpålagte 

tuberkulosescreeningen av flyktninger (rtg. thorax og IGRA-testing). Det var kort frist, 

men RKS fikk takket være godt nettverk og samarbeidsvillige kolleger gjennomført 

oppgaven. RKS har siden deltatt i dialogmøte mellom St. Olavs Hospital og 

Utlendingsdirektoratet (UDI) samt delvis i et nasjonalt dialogmøte i regi av 

Helsedirektoratet. RKS har gitt innspill til en høring fra FHI vedrørende en nyhet om 

screening av flyktninger for MRSA, VRE og ESBL samt vært med på utforming av nyhet 

på St. Olavs Hospitals intranett vedrørende tuberkulose og resistente bakterier. 

 

18.0 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 rådgivningsgruppe for ebola (AWB) 

Opprettet av Helsedirektoratet for å ha et nettverk av fagpersoner å rådføre seg med 

dersom det oppstår behov for konsultasjoner om ulike problemstillinger i 

forbindelse med ebolaepidemien i Vest-Afrika. 

 



 
 

19 

 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) 

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

smittevernproblemstillinger. 

 

 RHF’enes referansegruppe for revisjon av planveileder for massevaksinasjon 

mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak (KLF) 

Referansegruppen har gitt innspill til en prosjektgruppe med representanter fra 

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk samt FHI. Arbeidet med revisjonen ble 

avsluttet sommeren 2015.  

 

 Samarbeidsprosjekt om håndhygiene blant sykepleierstudenter (KLF) 

Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og SSV 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 gruppeinterview av de samme studentene etter 

praksisperioden. Det arbeides nå med å produsere artikler fra studiene. 

 

 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. 

 

19.0 Formidling/kommunikasjon 

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge har en hjemmeside på 

internettsiden til St. Olavs Hospital: 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
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/regionalt-kompetansesenter-for-smittevern
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På hjemmesiden finner man bl.a. Smittevernplan for Helse Midt-Norge og Regionalt 

tuberkulosekontrollprogram.  

 

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

Hospitering ved Seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland Sjukehus, 9.-10.2.2015 

Kurs i fagprosedyrer, St. Olavs Hospital, 20.3.2015 (i regi av Nasjonalt kunnskapssenter) 

WHO Hand hygiene – train the trainer programme (1. dag), Rikshospitalet, Oslo, 

7.4.2015  

Fagdag i smittevern, FHI, Oslo, 16.04.15 (i regi av NSFs faggruppe av 

hygienesykepleiere) 

Ph.d.-kurs: Bacterial genomics, St. Olavs Hospital, 18.-22.5.2015 (i regi av NTNU) 

Infection Prevention Society (IPS) Annual Conference, Liverpool 28.-30.9.2015 

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten, Hell, 13.-15.10.2015 

Sykehusbyggkonferansen, Trondheim, 9.-10.11.2015 

AMR-HAI-konferansen, Gardermoen, 11.11.2015 

Samhandlingsmøte vedr. tuberkulose, St. Olavs Hospital, 02.12.2015 

Fagdag hygiene, Sykehusbygg, Trondheim, 14.12.2015 

 

21.0 Publikasjoner og presentasjoner  

Presentasjoner 

 Smitteverndag SSV St. Olavs Hospital HF 18.3.2015:  

- Når det usynlige blir synlig – fra mikrobiologi til sykehusinfeksjon (KLF)  

 

 Fagdager for ambulansepersonell i Helse Midt-Norge, november 2015: 

- Det er blitt avviklet 34 fagdager i smittevern for ambulansen i regi av RKS, 
program finner man på intranettsiden: 
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/Regional_smittevern/L
ists/Kunngjoringer/DispForm.aspx?ID=7&Source=http%3A%2F%2Fvirksomhet
sportal%2Ehelsemn%2Eno%2Fomrader%2Fnettverk%2FRegional%5Fsmitteve
rn%2Fdefault%2Easpx 
 

 

Postere 

 Fagseminar sykepleie: Kvalitet i sykepleietjenesten – Kunnskapsbasert praksis 

11.02.15 (St. Olavs Hospital, Trondheim): 

- VRE-utbrudd ved St. Olavs Hospital 
Hermstad Kirsti, Fjeldsæter Kaja, Holte Mari Sagli, Aasland Jenny, Kroknes Marthe, Børseth Anita 

Wang og Radtke Andreas (Seksjon for smittevern, Fagavdelingen, St. Olavs Hospital) 

 

 Infection Prevention Society (IPS) 28.-30.9.2015 (Liverpool, Storbritannia): 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/Regional_smittevern/Lists/Kunngjoringer/DispForm.aspx?ID=7&Source=http%3A%2F%2Fvirksomhetsportal%2Ehelsemn%2Eno%2Fomrader%2Fnettverk%2FRegional%5Fsmittevern%2Fdefault%2Easpx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/Regional_smittevern/Lists/Kunngjoringer/DispForm.aspx?ID=7&Source=http%3A%2F%2Fvirksomhetsportal%2Ehelsemn%2Eno%2Fomrader%2Fnettverk%2FRegional%5Fsmittevern%2Fdefault%2Easpx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/Regional_smittevern/Lists/Kunngjoringer/DispForm.aspx?ID=7&Source=http%3A%2F%2Fvirksomhetsportal%2Ehelsemn%2Eno%2Fomrader%2Fnettverk%2FRegional%5Fsmittevern%2Fdefault%2Easpx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/Regional_smittevern/Lists/Kunngjoringer/DispForm.aspx?ID=7&Source=http%3A%2F%2Fvirksomhetsportal%2Ehelsemn%2Eno%2Fomrader%2Fnettverk%2FRegional%5Fsmittevern%2Fdefault%2Easpx
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- VRE outbreak in a Norwegian University Hospital – infection control to the point 
Aasland J¹, Hermstad K¹, Radtke A¹, Holte M¹, Børseth AW², Kroknes ML³, Fjeldsæter K², (¹Unit for 

Infection Control, St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital, ²Regional Center for 

Infection Control in Central Norway, Regional Health Authority, ³Department of Medical 

Microbiology, Trondheim University Hospital) 

 

 Høstkonferansen i mikrobiologi 15.-16.10.2015 (Trondheim): 

- Utbrudd av vankomycinresistente enterokokker ved St. Olavs Hospital 
Kroknes ML¹, Hermstad K2, Radtke A2, Holte M2, Børseth AW3, Aasland J2, Fjeldsæter K3 

(1Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital HF. 2Seksjon for smittevern, St. Olavs 

Hospital HF. 3Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.)  

 

- Mikrobiologisk testing for tilstedeværelse av multiresistente bakterier på 

pasientnært utstyr og inventar ved Orkdal sykehus 
Augusta Irene Kvam1, Tonje Brunes1, Nora Rosvoll Finstad1, Torunn Gresdal Rønning2, Anita 

Wang Børseth3, Nina Hassel2 og Fremtidens operasjonsrom2. (1Institutt for bioingeniørutdanning, 

Fakultet for teknologi, Høgskolen i Sør Trøndelag, 2St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i 

Trondheim, 3Regionalt Kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge) 
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Vedlegg 1: Regionalt opplæringsprogram i smittevern (ROPS) 

 Tittel Kursbeskrivelse Kursets 
varighet 

Gyldighet 
etter 
publisering 

Fagområde Kursarrangør Forkunn-
skaper 

Målgruppe Faglig 
kontakt-
person 

Tidsfrist for gjennomføring  
og hyppighet  
 

1. Smittevern: 
Håndhygiene 

Kurset skal gi 
grunnkunnskaper om 
håndhygiene for å 
kunne beskytte 
pasienter, besøkende 
og ansatte mot 
infeksjoner ervervet i 
helsetjenesten. 
 
Før e-læringskurset 
anbefales det å gjøre 
seg kjent med lokal 
prosedyre. 
 

20 min. 4 år Smittevern Regionalt 
kompetanse-
senter for 
smittevern i 
Helse Midt-
Norge  
 

Ingen Alle ansatte  
 

Regional 
smittevern-
rådgiver 
Anita Wang 
Børseth 

Skal tas innen 1 mnd. etter 
tilsettelse og 
deretter hvert 2. år. 
 
Kurset er også obligatorisk  
for vikarer og bør tas før  
arbeidets oppstart. 

2. Smittevern: 
Basale 
smittevern-
rutiner 

Kurset skal bidra til å 
forstå at basale 
smittevernrutiner er 
grunnpilar i det 
smitteforebyggende 
arbeidet og at disse 
beskytter både 
pasienter og ansatte 
mot infeksjoner som 
kan oppstå i 
helsetjenesten. 
 
Før e-læringskurset 
anbefales det å gjøre 
seg kjent med lokal 
prosedyre. 
 

25 min. 4 år Smittevern Regionalt 
kompetanse-
senter for 
smittevern i 
Helse Midt-
Norge  
 

Må ha 
gjennom-
ført hånd-
hygiene- 
kurs. 
 

Alle som er i 
kontakt med 
pasienter, 
pasientomgivel-
ser/pasientut-
styr, pasient-
materiale og 
pasientprøver 
som f. eks.: 
lege, sykepleier, 
hjelpepleier, 
bioingeniør, 
renholder, 
portør, 
fysioterapeut, 
teknisk 
personell 

Regional 
smittevern-
rådgiver 
Anita Wang 
Børseth 

Skal tas innen 1 mnd. etter 
tilsettelse og 
deretter hvert 2. år. 
 
Kurset er også obligatorisk  
for vikarer og bør tas før  
arbeidets oppstart. 

Regionalt kompetansesenter for smittevern 
i Helse Midt-Norge 
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3. Smittevern: 
Isolering 

Kurset gjennomgår 
prinsippene rundt 
isolering av pasienter. 
Målet er at ansatte blir 
i stand til å arbeide i 
isolat samtidig som de 
unngår 
smitteoverføring. 
 
Før e-læringskurset 
anbefales det å gjøre 
seg kjent med lokal 
prosedyre. 
 

25 min. 4 år Smittevern Regionalt 
kompetanse-
senter for 
smittevern i 
Helse Midt-
Norge  
 

Må ha 
gjennom-
ført 
kursene 
hånd-
hygiene og 
basale 
smitte-
vern-
rutiner. 
 

Alle ansatte 
som kan komme 
i kontakt med 
isolerte 
pasienter eller 
pasientrom 
hvor det pågår 
isolering 
som f.eks.: lege, 
sykepleier, 
hjelpepleier, 
bioingeniør, 
renholder, 
portør, 
fysioterapeut, 
teknisk 
personell  

Regional 
smittevern-
rådgiver 
Anita Wang 
Børseth 

Skal tas innen 1 mnd. etter 
tilsettelse og 
deretter hvert 5. år. 
 
 

4. Smittevern: 
Forebygging 
av blodsmitte 
i helse-
tjenesten 
 

Kurset skal bidra med 
kunnskap om 
blodsmitte og 
stikkuhell, samt sette 
ansatte i stand til å 
handle korrekt ved et 
stikkuhell eller andre 
uhell som kan føre til 
blodsmitte. 
 
Før e-læringskurset 
anbefales det å gjøre 
seg kjent med lokal 
prosedyre. 

25 min. 4 år Smittevern Regionalt 
kompetanse-
senter for 
smittevern i 
Helse Midt-
Norge  
 

Må ha 
gjennom-
ført 
kursene 
hånd-
hygiene og 
basale 
smitte-
vern-
rutiner. 
 

Ansatte som er i 
risiko for 
å bli eksponert 
for blod og 
kroppsvæsker 
som f.eks.: lege, 
sykepleier, 
hjelpepleier, 
bioingeniør, 
renholder, 
portør, 
fysioterapeut, 
teknisk 
personell  

Regional 
smittevern-
rådgiver 
Anita Wang 
Børseth 

Skal tas innen 1 mnd. etter 
tilsettelse og 
deretter hvert 5. år. 
 
Kurset er også obligatorisk  
for vikarer og bør tas før  
arbeidets oppstart. 

5. Smittevern: 
Teknisk 
desinfeksjon 

Kurset gjennomgår 
ulike metoder for 
teknisk desinfeksjon. 
 
Før e-læringskurset 

15 min. 4 år Smittevern Regionalt 
kompetanse-
senter for 
smittevern i 
Helse Midt-

Må ha 
gjennom-
ført 
kursene 
hånd-

Alle som skal 
utføre oppgaver 
knyttet til 
desinfeksjon 
f.eks.: 

Regional 
smittevern-
rådgiver 
Anita Wang 
Børseth 

Skal tas innen 1 mnd. etter 
tilsettelse og 
deretter hvert 5. år. 
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anbefales det å gjøre 
seg kjent med lokal 
prosedyre. 

Norge  
 

hygiene og 
basale 
smitte-
vern-
rutiner. 

sykepleier, 
hjelpepleier, 
renholder, 
assistenter, 
teknisk 
personell 

6. Smittevern: 
MRSA 

Kurset skal bidra med 
kunnskap om 
påvisning, forebygging 
og trygg håndtering 
ved mulig eller påvist 
MRSA-smitte. 
 
Før e-læringskurset 
anbefales det å gjøre 
seg kjent med lokal 
prosedyre. 
  

20 min. 4 år Smittevern Regionalt 
kompetanse-
senter for 
smittevern i 
Helse Midt-
Norge  
 

Må ha 
gjennom-
ført 
kursene 
basale 
smitte-
vern-
rutiner og 
isolering. 
 

Alle som er i 
kontakt med 
pasienter, 
pasient-
omgivelser/ 
pasientutstyr, 
pasient-
materiale og 
pasientprøver 
som f. eks.: 
lege, sykepleier, 
hjelpepleier, 
bioingeniør, 
renholder, 
portør, 
fysioterapeut 

Regional 
smittevern-
rådgiver 
Anita Wang 
Børseth 

Skal tas innen 1 mnd. etter 
tilsettelse og 
deretter hvert 5. år. 
 
 

7. Smittevern: 
Preoperative 
rutiner 

Kurset skal bidra med 
kunnskap om 
infeksjons-
forebyggende tiltak i 
den preoperative fasen 
for å gjøre helse-
personell i stand til å 
forebygge post-
operative infeksjoner.  
 
Før e-læringskurset 
anbefales det å gjøre 
seg kjent med lokal 
prosedyre. 

15 min. 4 år Smittevern Regionalt 
kompetanse-
senter for 
smittevern i 
Helse Midt-
Norge  
 

Må ha 
gjennom-
ført 
kursene 
hånd-
hygiene og 
basale 
smitte-
vern-
rutiner. 
 

Helsepersonell 
som er i kontakt 
med pasienter 
som skal 
gjennomgå 
kirurgi  
 

Regional 
smittevern-
rådgiver 
Anita Wang 
Børseth 

Skal tas innen 1 mnd. etter 
tilsettelse og 
deretter hvert 5. år. 
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8.  Håndtering og 
stell av 
sentrale 
katetre (SVK) 

Kurset skal gi 
basiskunnskaper i sikker 
håndtering og stell av 
sentrale venekatetre 

Hensikten med sikker 
håndtering av SVK er å 
redusere antall 
blodbaneinfeksjoner. 
 

1 time 4 år Medisin, 
anestesi, 
smittevern 

Nettverk for 
SVK ved 
St. Olavs 
Hospital i 
Trondheim 

Må ha 
gjennom-
gått lokal 
SVK-
prosedyre 

Helsepersonell 
som håndterer 
SVK 

Anne Grete 
Hammer-
haug, St. 
Olavs 
Hospital 

Skal tas innen 1 mnd. etter 
tilsettelse og 
deretter hvert 5. år. 
 
Kurset er også obligatorisk  
for vikarer og bør tas før  
arbeidets oppstart. 

9. Innleggelse og 
håndtering av 
perifer 
venekanyle 

Kurset gir kunnskap om 
perifere venekanyler 
(PVK), forberedelse til 
innleggelse, 
innleggelsesteknikk og 
håndtering av PVK. 
Kurset skal også gi 
kunnskap om hvilke 
komplikasjoner som 
kan oppstå og hvilke 
tiltak som skal 
iverksettes.  

25 min. 4 år Kirurgi, 
medisin, 
smittevern 

St. Olavs 
Hospital 

Må kjenne 
til lokal 
prosedyre 
om PVK 

Helsepersonell 
som legger inn 
og håndterer 
PVK 

Anne Grete 
Hammer-
haug og 
Rune 
Stræte, St. 
Olavs 
Hospital 

Skal tas innen 1 mnd. etter 
tilsettelse og 
deretter hvert 5. år. 
 
Kurset er også obligatorisk  
for vikarer og bør tas før  
arbeidets oppstart. 

Utarbeidet av en regional arbeidsgruppe i regi av 
Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse 

Midt-Norge. 
 

Vedtatt i Regionalt fagdirektørmøte 09.10.2015. 


