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Årsrapport 2014 

 

Første del av 2014 handlet først og fremst om utbrudd med VRE (Vankomycinresistente 

enterokokker) ved St. Olavs Hospital HF. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse 

Midt-Norge (RKS) sine oppgaver knyttet til VRE-utbruddet, handlet i hovedsak om 

orientering og rådgiving til de øvrige HF’ene i regionen. Etter sommeren tok 

ebolaproblematikken over som den største oppgaven for RKS. RKS fikk i oppdrag å 

utarbeide prosedyrer for bekledning ved ebola samt skaffe avtaler med leverandører av 

slikt utstyr. Det har vært et år med stort fokus på utbruddshåndtering og beredskap 

innenfor smittevern. 

 

      

 

 

                

   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
http://www.stolav.no/Om-oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-smittevern/119492/
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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 regelmessig kontakt med HMN sin 

kontaktperson gjennom hele året, samt deltatt ved to møter for fagdirektørene i HMN i 

2014. 

 

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 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. 

 

2.1 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).  

 



    
 

5 

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 er nå 10 år gammelt) 

3. Det er behov for generelt vedlikehold av programmet 

 

RKS og smittevernpersonell fra samtlige HF ble innkalt til møte 04.11.14 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. Dette arbeidet videreføres i 2015 som et prosjekt i regi 

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

 

 

 

Resultat insidens overvåkning alle infeksjoner overvåket i NOIS Helse Midt-Norge 2013 
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Resultat insidens overvåkning dype- og organ/hulrominfeksjoner overvåket i NOIS Helse Midt-Norge 2013 

 

2.2 Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner  

Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner med innrapportering til 

Nasjonalt folkehelseinstitutt gir en oversikt over forekomsten av noen utvalgte typer 

helsetjenesteassosierte infeksjoner, og skal bidra til å forebygge dem. Alle sykehusene i 

HMN gjennomfører denne undersøkelsen manuelt i dag. Heller ikke i 2014 er det gjort noe 

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 ovenfor.  
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                                   Tabell fra FHI 2014 

 

3.0 E-læring i smittevern 

RKS har også i 2014 deltatt i arbeidet med e-læring sammen med smittevernpersonell i 

Helse Sør-Øst. Arbeidet med e-læring har vært gjennomført med månedlige møter ved 

Ullevål sykehus. RKS har også opprettet samarbeid med Helse-Nord angående utvikling og 

revisjon av e-læringskurs. E-læringskursene er fortsatt ikke lagt i Læringsportalen, men kan 

nås via lenker på samtlige HF sine intranett. Denne løsningen svekker kursenes 

funksjonalitet og dokumentasjon av gjennomført kurs. RKS har også i 2014 laget et nytt e-

læringskurs med tittelen «Forebygging av blodsmitteuhell». Dette kurset skal ferdigstilles 

og legges i Læringsportalen i 2015. 

 

 

Status over e-læringskurs i smittevern:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-læringskurs Kommentar 

Smittevern: Basale 

smittevernrutiner 

Under revisjon 

Smittevern: Håndhygiene Nytt kurs fra Helse Nord 

Smittevern: Isolering Under revisjon av Helse Nord 

Smittevern: Teknisk desinfeksjon Ferdig 

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

Smittevern: Preoperative rutiner Ferdig  

Smittevern: MRSA Ferdig 

Smittevern: Forebygging av 

blodsmitte og stikkuhell 

Nytt kurs fra Helse Midt-Norge, snart 

ferdig 
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Det eksisterer noen prosjektmidler til å utarbeide en regional modul om forebygging av 

kateterassosierte urinveisinfeksjoner. Dette arbeidet startes opp i Midt-Norge av RKS i 

samarbeid med SSV ved St. Olavs Hospital HF i løpet av våren 2015.  

 

4.0 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 2014: 

 Helse Nord-Trøndelag: ingen interne revisjoner i smittevern. 

 Helse Møre og Romsdal: har gjennomført tre interne revisjoner med temaet ”Perifer 

venekanyle, innlegging, stell og bruk. Opplæring.” 

 St. Olavs Hospital: ingen interne revisjoner i smittevern. 

 

5.0 Høringer 

RKS har gitt innspill til de nyopprettede smittevernrelaterte Felles faglige retningslinjer for 

Ambulansetjenesten i Midt-Norge, utarbeidet av Ambulanse Midt-Norge HF.  

 

I forbindelse med Folkehelseinstituttets utarbeidelse av ebolaveileder, har RKS bidratt med 

både muntlige og skriftlige innspill. 

 

RKS har utarbeidet 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.  

 

6.0 Regionale nettverksmøter 

Regionalt kompetansesenter har arrangert to regionale møter for smittevernpersonell i 

Helse Midt-Norge i 2014: 

 

Våren 2014 – St. Olavs Hospital, Øya: 

 23. april: Regional workshop med fokus på opplæring i smittevern inkludert utvikling av 

nytt e-læringskurs om forebygging av blodsmitte og stikkuhell. Dessuten deltok 

workshopen på et kurs om ventilasjon og disiplin i operasjonsstuen. 
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Hygienesykepleiere/smittevernrådgivere fra Helse Midt-Norge samt to smittevernleger 

deltok på dette. 

 24. april: Regional samling for smittevernpersonell i Helse Midt-Norge. Temaene var 

blant annet regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet, implementering av 

smitteverntiltak og endring av praksis, og utbruddshåndtering knyttet til VRE. Rådgiver 

fra både Folkehelseinstituttet (FHI) og Helse Bergen deltok.  

 

Høsten 2014 – Ålesund sjukehus: 

 3. desember: Regional workshop for hygienesykepleiere i smittevern med temaene 

dekontaminering av fleksible skop, desinfeksjon av rom og utstyr, og innkjøpsrutiner og 

smittevern. 

 4. desember: Regional samling for smittevernpersonell i Helse Midt-Norge med temaene 

ebolaveileder, nye ESBL-retningslinjer, og implementering av smittevern. 

 

7.0 Nasjonale nettverksmøter 

I 2014 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 februar og september, ble det arrangert telefonmøte 

med alt smittevernpersonell i Helse Midt-Norge.  

 

8.0 Nasjonalt og regionalt håndhygienearbeid 

8.1 Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene 

Den nasjonale arbeidsgruppen for håndhygienemarkeringen ble i 2014 utvidet med 

representanter fra primærhelsetjenesten. Arbeidsgruppen har hatt flere møter og har 

utarbeidet materiell og ulike verktøy til bruk ved håndhygienemarkeringen.  

8.2 Regional markering av den internasjonale håndhygienedagen 

Markering av den internasjonale håndhygienedagen ble markert i Helse Møre og Romsdal 

HF og ved St. Olavs Hospital HF i 2014. 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 uten håndsmykker. Den øvrige markeringen var ulik fra 

sykehus til sykehus med fellesundervisning, håndhygienemaskin (lyskasse) og/eller stands. 

 

Ved St. Olavs Hospital ble håndhygienedagen markert med telling av håndsmykker på 

ansattes hender og presentasjon av resultatet på intranettet. Det ble holdt stands for 



    
 

10 

ansatte ved ulike kantiner/foajeer med testing av håndhygieneferdigheter i lyskassen, 

håndhygienequiz, hengt opp plakater, samt publisert nyhet/informasjon om håndhygiene 

på helseforetakets hjemmeside. Premiering til avdeling med høyest svarprosent på quiz. 

 

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

helseforetakene i regionen. To sykehus ønsket bistand, men én markering i helseregionen 

ble avlyst pga. sykdom, og planlagt deltakelse fra RKS utgikk. RKS deltok derfor kun ved St. 

Olavs Hospitals håndhygienedag. 

 

9.0 Revidering av regional smittevernplan og regionalt 

tuberkulosekontrollprogram 

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.  

 

10.0 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 har fått på plass en tverrfaglig og regional arbeidsgruppe som skal være med å 

utarbeide Nasjonal veileder for forebygging av postoperative sårinfeksjoner. Arbeidet 

knyttet til litteratursøk og design er i gang, men arbeidsgruppen har ennå ikke hatt noe 

møte. Ved nettverksforum i februar 2014 ble det besluttet at Center for Disease Control and 

Prevention (CDC)s Guideline for Prevention of Surgical Site Infections skulle oversettes og 

brukes som mal for den norske veilederen. CDCs arbeid har stoppet opp og dermed er også 

RKS’ arbeid utsatt. Det er mulig at nettverksforum vil velge en annen veileder som kan 

brukes som mal for den norske veilederen. 

 

11.0 Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet 

Gjennom deltakelse i programsekretariatet for Regionalt program for kvalitet og 

pasientsikkerhet har RKS vært med på å opprette Delprosjekt smittevern. Dette var i 

utgangspunktet et ambisiøst program som etter utskifting av fagdirektør har gjennomgått 
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både omfordeling av midler og endring av innhold. Ved utgangen av 2014 avventet RKS 

fortsatt informasjon om videre plan for programmet og delprosjektet. 

 

12.0 Dekontaminering av medisinsk-teknisk utstyr 

I 2014 har det vært diskutert rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og krav til 

lagring og ev. reprosessering av disse. 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. Det er kommet forslag om at man i 

samråd med fagmiljøet utarbeider en felles standard/retningslinje for rengjøring og 

dekontaminering av fleksible endoskop for sykehusene i Helse Midt-Norge. Dette følges opp 

i 2015. 

 

13.0 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. Dette med det mål å jobbe mot å 

forebygge og begrense forekomsten av helsetjenesteervervete infeksjoner ved å fremme 

kvaliteten i innkjøpsprosesser for helsetjenesten. Helseinstitusjoner er pålagt å etterleve 

krav i lov og forskrift og å fremme god praksis, og da er det viktig at det foreligger 

overordnete føringer knyttet til innkjøp og innkjøpsavtaler i et smittevernperspektiv. RKS 

har ikke hatt kontakt med regionalt innkjøpsnettverk i 2014. 

 

14.0 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.  

 

I januar 2014 ble det klart at St. Olavs Hospital HF sto overfor et utbrudd med 

Vankomycinresistente enterokokker (VRE). RKS var mye involvert i arbeidet rundt VRE-

utbruddet i starten. Det var stort behov for informasjon i resten av regionen, og dette ble 

forsøkt imøtegått ved telefonmøter, oppdateringer via e-post, samt ved de regionale 

samlinger. (Noen av de øvrige kompetansesentrene i smittevern i Norge har etterlyst bedre 

kommunikasjonsveier for informasjon om utbrudd utenfor sin egen region. Ballen er spilt 

til FHI.) Ved utgangen av 2014 var det påvist i alt 48 tilfeller med VRE og man kunne få 

inntrykk av at utbruddet var på hell, men pga. erfaringer fra VRE-utbrudd andre steder, 

hvor man har erfart at det kan gå lang tid mellom positive funn, regner man med å 

opprettholde status som utbruddssykehus en god stund til. 
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I august 2014 ble verdenssamfunnet klar over at ebolautbruddet i Vest-Afrika var ute av 

kontroll og at man måtte forberede seg på at eventuelle ebolasmittede pasienter også 

kunne dukke opp i vår del av verden. RKS fikk i oppdrag fra HMN å planlegge hvilket 

beskyttelsesutstyr som skal brukes i regionen samt utarbeide prosedyrer for på- og 

avkledning av dette utstyret. Produktlister ble laget og det ble utarbeidet plakater for på- og 

avkledningsprosedyrer. Det ble også produsert fire filmer som viser fremgangsmåte for på- 

og avkledning av beskyttelsesutstyr for henholdsvis personell med pasientkontakt og 

personell uten pasientkontakt (laboratoriepersonell, renholdspersonell, hjelperrolle). Dette 

arbeidet ble gjort i samarbeid med SSV ved St. Olavs Hospital, og plakater og filmer ble delt 

med resten av regionen. Informasjonsbehovet var stort også i denne perioden, og det ble 

forsøkt imøtegått ved lyncmøter, e-postutvekslinger og ved regional samling i desember 

hvor FHI informerte om ebolaveilederen.  

 

15.0 Deltakelse i grupper og utvalg 

 Deltaker i programsekretariatet for Regionalt program for kvalitet og 

pasientsikkerhet (KLF) 

Forumet, som nå har fått en annen form, arbeidet med å utarbeide innholdet i 

programmet og sørge for fremdrift. Besto av rådgivere fra Helse Midt-Norge RHF samt 

prosjektkoordinatorer fra delprosjektene. 

 

 E-læringsgruppe bestående av smittevernpersonell fra Helse Sørøst og Helse Midt 

(AWB) 

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

 

 Helsedirektoratets ebola rådgivningsgruppe (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. 

 

 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 
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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 gir innspill til en prosjektgruppe med representanter fra 

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk samt FHI. Arbeidet med revisjonen startet 

opp våren 2014 og tar utgangspunkt i erfaringer fra forrige pandemi. Gruppen består av 

en representant fra hvert RHF. 

 

 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. 

 

16.0 Formidling/kommunikasjon 

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

internettsiden til St. Olavs Hospital: http://www.stolav.no/no/Om-

oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-

for-smittevern/119492/ 

 

På hjemmesiden finner man Smittevernplan for Helse Midt-Norge, smitteverninformasjon 

og publisering fra RKS, samt regionalt tuberkulosekontrollprogram og informasjon om 

tuberkulosekoordinatorene i Helse Midt-Norge. Fire e-læringskurs i smittevern ligger også 

nå på denne hjemmesiden, og så er det lagt ut et forslag til Infeksjonskontrollprogram for 

pleie- og omsorgstjenester i kommunene.  

 

 

 

http://www.stolav.no/no/Om-oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-smittevern/119492/
http://www.stolav.no/no/Om-oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-smittevern/119492/
http://www.stolav.no/no/Om-oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-smittevern/119492/
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17.0 Publikasjoner og presentasjoner  

Presentasjoner 

 Fagdag om smittevern for fagledere/sykepleiere i kommunale 

helseinstitusjoner/sykehjem i Trondheim kommune 31.3.2014 (i samarbeid med SSV, 

St. Olavs Hospital):  

- Pasientsikkerhet med fokus på håndhygiene (AWB)  

- Trusselen om ESBL (KLF)  

 

 Smitteverndag for alt helsepersonell på hele Fosen 29.10.2014 (i samarbeid med FHI): 

- Håndhygiene, arbeidsantrekk og basale smittevernrutiner (AWB) 

- Trusselen om resistente bakterier (KLF) 

- Prinsipper rundt smitteisolering (AWB)  

 

Postere 

 APIC (Anaheim, California): 

- Surveillance System for Surgical Site Infections Including Post discharge 

Surveillance, in Central Norway Regional Health Authority 
Børseth Anita Wang¹, Hermstad Kirsti² (¹Regional center for disease control in Central Norway 

Regional Health Authority, Trondheim University Hospital, ²Department for infection Control, 

Trondheim University Hospital) 

 

 HIS (Lyon): 

- Surveillance System for Surgical Site Infections Including Post discharge 

Surveillance, in Central Norway Regional Health Authority 
Hermstad Kirsti¹, Børseth Anita Wang² (¹Department for infection Control, Trondheim University 

Hospital, ²Regional center for disease control in Central Norway Regional Health Authority, 

Trondheim University Hospital) 

 

 Norsk Forum for Sykehushygiene (Hamar): 

- Etterlevelse av håndhygiene blant sykepleierstudenter  
Aune Anne Grethe¹, Sundal Jorunn Sætre¹, Aasland Jenny Kristin², Fjeldsæter Kaja Linn², Storvig 

Eline³, Torjuul Kirsti¹ (¹Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), 

²Seksjon for smittevern, Fagavdelingen, St. Olavs Hospital HF, ³Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital 

HF) 

 

-  VRE-utbrudd ved St. Olavs Hospital – smittevernarbeid på “gulvplan” 
Hermstad Kirsti, Radtke Andreas, Fjeldsæter Kaja, Holte Mari Sagli, Aasland Jenny, Kroknes Marthe, 

Børseth Anita Wang (Seksjon for smittevern, Fagavdelingen, St. Olavs Hospital) 

 


