
 
 

1 

 

 

 

 
ÅRSRAPPORT  

2016 
 

 

 

 

Regionalt kompetansesenter  
for smittevern i  

Helse Midt-Norge 

 
 

 

 



 
 

2 

INNHOLD 

 
1.0 Mandat ........................................................................................................................ 4 

2.0 Organisering ............................................................................................................... 4 

3.0 Nasjonale føringer og strategier ............................................................................... 4 

4.0 Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner ................................................ 5 

4.1  Insidensovervåking av postoperative sårinfeksjoner ......................................... 5 

4.2  Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner ........................ 7 

5.0 E-læring i smittevern ................................................................................................. 8 

6.0 Internkontroll ............................................................................................................. 9 

7.0 Influensavaksinering ................................................................................................. 9 

7.1  Arbeid med influensavaksinering i helseforetakene i regionen ......................... 9 

8.0 Regionale nettverksmøter ....................................................................................... 11 

9.0 Nasjonale nettverksmøter ....................................................................................... 12 

10.0 Nasjonalt og regionalt håndhygienearbeid ........................................................ 12 

10.1  Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene ...................................................... 12 

10.2  Regional markering av den internasjonale håndhygienedagen ................... 14 

11.0 Revidering av regional smittevernplan inkl. tuberkulosekontroll-program .. 14 

12.0  Utarbeidelse av Nasjonal veileder for forebygging av postoperative     
sårinfeksjoner ....................................................................................................... 15 

13.0  Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet ......................................... 15 

14.0 Prosjekt Fleksible endoskop................................................................................ 16 

15.0 Innkjøp og smittevern .......................................................................................... 16 

16.0 Varsel om utbrudd................................................................................................ 17 

17.0 Deltakelse i grupper og utvalg............................................................................. 17 

18.0 Formidling/kommunikasjon ............................................................................... 18 

19.0 Deltakelse på konferanser, kurs, særlige møter o.l. .......................................... 18 

20.0 Publikasjoner og presentasjoner ........................................................................ 18 

 



 
 

3 

Årsrapport 2016 

 

I starten av 2016 ble det uventet satt fokus på helsetjenesteassosierte infeksjoner i 

Norge ved at helse- og omsorgsminister Bent Høie nedsatte krav om at prevalenstallet 

skulle ned under 4,7 %. Dette ga kjærkommen drahjelp i arbeidet med å få på plass 

midler til å utvikle nye dataprogram for infeksjonsovervåking, både når det gjelder 

insidens (NOIS-POSI) og prevalens (NOIS-PIAH). Grunnet avvikling av 

overlegepermisjon våren 2016, ble det ansatt vikar i 80 % stilling for 

smittevernoverlege ved St. Olavs hospital, og regional smittevernoverlege tok 

midlertidig over seksjonslederansvaret for Seksjon for smittevern. Årets første halvår 

var for øvrig preget av arbeidet med å ferdigstille Smittevernplan for Helse Midt-Norge. 

Planen ble endelig godkjent og underskrevet 15.11.2016. Høsten 2016 startet arbeidet 

med å revidere Tuberkulosekontrollprogram for Helse Midt-Norge. Gjennom hele året 

har det dessuten pågått et omfattende regionalt prosjekt for å utarbeide en retningslinje 

for dekontaminering og lagring av fleksible endoskop. Høsten ble preget av redusert 

kapasitet ved kompetansesenteret. Det ble ansatt vikar (Bodil Dyrstad) i 50 % stilling 

for regional smittevernoverlege f.o.m. oktober. 

 

Viktige stikkord for arbeidet i 2016 har vært overvåking av helsetjenesteassosierte 

infeksjoner, smittevernplan samt fleksible endoskop. 

 

               

   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 

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 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 Organisering 

RKS er samorganisert og samlokalisert med Seksjon for smittevern (SSV) i 

Fagavdelingen ved St. Olavs hospital HF. Rådgiver Arnt Egil Hasfjord har vært RKS’ 

kontaktperson i administrasjonen ved Helse Midt-Norge RHF (HMN). I september 2016 

overtok rådgiver Nina Brå som vår primære kontaktperson ved HMN. Arnt Egil Hasfjord 

kommer til å fortsette som en sekundær kontaktperson. Kompetansesenteret har hatt 

jevnlig kontakt med HMN sin(e) kontaktperson(er) gjennom hele året. 

 

3.0 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.  

 

I januar 2016 ble Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten publisert. Her 

stilles det krav om at de regionale helseforetakene skal ha igangsatt innføringen av 

antibiotikastyringsprogram i løpet av 2016. Strategien og medfølgende handlingsplan vil 

altså bli førende for mye av arbeidet fremover.  

 

                                                 
1
 Definerte døgndoser. 
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Tiltak 2.3 (Handlingsplanen) som handler om å styrke de regionale kompetansesentrene 

for smittevern, ble tatt inn i budsjettforhandlingene for 2017 ved Helse Midt-Norge, og 

det er nå klart at RKS får tilført midler til å styrke dette arbeidet. Hvordan midlene skal 

disponeres, avklares i 2017. 

 

       
Les strategien her.      Les handlingsplanen her. 

 

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. 

 

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 med å få ressurser til å utbedre registreringsprogrammet 

for NOIS-POSI. I 2016 ble vi endelig hørt, og arbeidet kunne for alvor starte opp 1. 

oktober 2016. Da var både styringsgruppe og prosjektgruppe på plass. Prosjektgruppen, 

som består av deltakere fra Hemit og smittevern (fra alle helseforetak), arbeider nå 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_antibiotikaresistens_230615.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/915655269bc04a47928fce917e4b25f5/handlingsplan-antibiotikaresistens.pdf


 
 

6 

kontinuerlig med å utvikle et nytt program basert på MRS-plattformen, MRS-POSI (i 

stedet for å videreutvikle modulen i OpPlan). Målet er å ha den nye løsningen på plass 

innen utgangen av mai 2017. 

 

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»). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel pasienter med 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter utført keisersnitt – alle 
regioner samt alle helseforetak i Helse Midt-Norge, januar-april 2016: 

 

http://www.helsenorge.no/
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4.2  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.  

 

Et av helse- og omsorgsministerens styringsmål for 2016 var at andel 

sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7 %. Dette målet er ikke nådd for alle 

helseforetakene i HMN i 2016. Styringsmålet ga uventet drahjelp i arbeidet med å få 

midler til utvikling av et nytt regionalt elektronisk prevalensverktøy. Det forventes at 

dette arbeidet kan startes opp og ferdigstilles i løpet av 2017. 

 

Nedenfor følger resultatet for prevalensundersøkelsen mai 2016. Disse dataene ligger 

fritt tilgjengelige på www.helsenorge.no («Kvalitetsindikatorer for infeksjoner»). 

 

Andel pasienter med postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter innsetting av 
total hofteprotese - alle regioner samt alle helseforetak i Helse Midt-Norge, jan-apr 2016: 

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

januar-april 2015 

http://www.helsenorge.no/


 
 

8 

 
 

5.0 E-læring i smittevern 

I 2016 har RKS revidert e-læringskurs i teknisk desinfeksjon i samarbeid med Helse Sørøst. 

RKS har deltatt på høring av nytt kurs i preoperativ håndhygiene laget av Helse Vest samt et 

nytt kurs om isolering fra Helse Nord. Alle tre e-læringskurs er ferdigstilt og ligger i 

Læringsportalen HMN. RKS deltar dessuten i arbeid med nytt kurs i aseptisk teknikk i 

samarbeid med Helse Sørøst. 

 

Arbeidet med e-læringskurs i forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner 

startet i 2015 opp som et prosjekt via undervisningsseksjonen ved St. Olavs hospital HF 

og fortsatte som et samarbeid mellom SSV ved St. Olav og Dynamisk Helse. Arbeidet ble 

ferdigstilt i 2016, men det viser seg at kurset ikke kan legges i Læringsportalen/breddes. 

Kurset må derfor lages på nytt i samarbeid med Hemit. Hvis ressurser kan hentes inn, 

blir dette et regionalt prosjekt for 2017. 

 

Status over e-læringskurs i smittevern:  

E-læringskurs Kommentar 

Smittevern: Basale smittevernrutiner Revidert, versjon 2 

Smittevern: Håndhygiene Kurs fra Helse Nord 2014 

Smittevern: Isolering Nytt kurs laget av Helse Nord 2016 

Smittevern: Teknisk desinfeksjon Revidert, versjon 2, 2015 

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

Smittevern: Preoperative rutiner Ferdig 2015 

Smittevern: MRSA Revidert, versjon 2, 2015 

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

Smittevern: Preoperativ håndhygiene Nytt kurs fra Helse Vest 2016 

Antibiotikabruk i sykehus Nytt kurs fra KAS 2016 
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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 2016: 

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

kan be smittevernrådgiver om å være fagrevisor. Det er utført 12 interne 

revisjoner som beskrevet nedenfor: 

 

o Klinikk for barn og unge (2):  

 Barne- og ungdomsavdelinga, Neonatal Ålesund: Smittehåndtering  

 Barne- og ungdomsavdelinga, Sengepost Ålesund: 

Smittehåndtering  

o Klinikk for kirurgi Kristiansund (5): 

 Seksjon for kirurgisk poliklinikk, Seksjon for akuttmedisin, 

Kirurgisk sengepost og Ortopedisk sengepost: Opplæring i og bruk 

av prosedyrer for antibiotikaresistente bakterier 

 Seksjon for operasjon: Drift av beinbank 

o Klinikk for kirurgi Ålesund (1): 

 Opplæring, innlegging, håndtering og smittevern ved PVK 

o Kvinneklinikken (4): 

 Ålesund, gynekologisk poliklinikk: Basale smittevernrutiner 

 Kristiansund, gynekologisk poliklinikk: Basale smittevernrutiner 

 Volda, føde/barselavdelinga: Basale smittevernrutiner 

 Molde, føde/barselavdelinga: Basale smittevernrutiner 

 

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

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

 

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. 

7.1  Arbeid med influensavaksinering i helseforetakene i regionen 

Smittevernet i HMR arrangerte influensavaksinasjonskampanje der det ble laget plakat 

med bilde fra alle fire sykehusene av leger, sykepleiere og direktør:  
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Plakatene ble hengt opp i alle avdelinger i sykehusene i hele HMR. Man brukte 

Folkehelseinstituttets (FHIs) tilnærming denne gangen med fokus på å verne om 

pasientene ved vaksinering av personalet. Det ble lagt ut en sak på intranett med 

oppfordring om influensavaksinasjon av alt personell ved en av infeksjonsmedisinerne 

fra Ålesund. Kampanjen ble gjennomført i samarbeid med BHT.  

 

Resultatet ble ca. 1645 vaksiner til ansatte høsten 2016 i hele HMR mot ca. 850 året før, 

dvs. en fordobling. Smittevernet i HMR er veldig fornøyd med resultatet, og legger opp til 

en lignende kampanje neste sesong.  

 

Ved Stolav hadde SSV et samarbeid med Arbeidsmiljøavdelingen om å henge opp 

plakater fra FHI der man kunne finne informasjon om når vaksinering var tilgjengelig. I 

tillegg la SSV ut en nyhet på intranett om dette. Arbeidsmiljøavdelingen bestilte flere 

vaksiner enn året før, og ca. 1800 ansatte ble vaksinert, noe som utgjør ca. 15 % av alle 

ansatte ved Stolav. Medisinsk klinikk tok selv initiativ til å øke vaksineringen uten at SSV 

var involvert i dette.  Arbeidsmiljøavdelingen var også veldig positiv til å komme rundt å 

vaksinere, og dette gjorde de etter bestilling fra avdelingene. 

 

I HNT har man fra 1.1.2017 fått ny BHT som har ansvaret for influensavaksineringen. 

Det foreligger ingen informasjon om antall vaksinerte for 2016. 
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8.0 Regionale nettverksmøter 

RKS har arrangert én regional samling for smittevernpersonell i Helse Midt-Norge i 

2016: 

 

Våren 2016 – Molde: 

 19. april: Regional workshop på Molde sjukehus: Variert program hvor man 

diskuterte forbedringsarbeid i smittevern og betydningen av ledelsesforankring, 

hvordan internrevisjoner foregår, prevalensundersøkelser, bruk av 

hydrogenperoksid som desinfeksjonsmetode, samt veien videre etter 

ambulansefagdager i 2015. Ti hygienesykepleiere/smittevernrådgivere fra Helse 

Midt-Norge, to smittevernleger, en spesialbioingeniør samt en rådgiver fra Hemit 

deltok på dette. 

 20. april: Regional samling på Molde sjukehus: Hovedtemaet var antibiotikastyring. 

Dessuten hørte vi om nytt nasjonalt utbruddsvarslingssystem (HelseCIM), MRSA i 

Midt-Norge samt om smittevern i Liberia. I alt var det 21 deltakere hvorav ti 

smittevernrådgivere/hygienesykepleiere, fem smittevernleger, to 

infeksjonsmedisinere, en seniorrådgiver fra FHI, en spesialbioingeniør og to 

farmasøyter.  

 

I tråd med beslutningen fra tidligere regional samling, ble det i alt i 2016 avholdt én 

fysisk samling (som beskrevet ovenfor). Pga. redusert kapasitet ved RKS, ble det kun 

avholdt to felles Lyncmøter (i oktober og november). Vårens nettverksforum ble avholdt 

10. mars, altså senere enn vanlig, og det ble dessverre ikke tid til å arrangere Lyncmøte i 

etterkant. Møtet i oktober ble avholdt for å referere fra Nettverksforum 29. september. 

30. november ble regionalt vintermøte avholdt (på Lync). RKS orienterte om fremdrift i 

revidering av Tuberkulosekontrollprogrammet, om status for arbeidet med utvikling av 

nytt insidensprogram (MRS-POSI) og nytt prevalensprogram (MRS-PIAH) samt for 

regionalt prosjekt om fleksible endoskop, om nasjonal håndhygienekampanje 2017 og 

om status for e-læring regionalt og nasjonalt. Man diskuterte dessuten bruk av 

desinfeksjonsmidler på innvendige prober, bruk av klorhexidin ved preoperative 

forberedelser, samt preoperativ håndhygiene – resultat av anbud, ønske om lik 

prosedyre i HMN og implementering av nytt hånddesinfeksjonsmiddel.  

 

I 2016 ble det dessuten arrangert tre Lyncmøter for smittevernleger i HMN (i februar, i 

juni og i september). Målet er å avholde slike møter fire ganger årlig. Pga. svært redusert 

kapasitet ved RKS høsten 2016, måtte beklageligvis ett av disse møtene utgå. 

Antibiotikastyringsprogram har vært et gjennomgående tema ved alle møter, men andre 

aktuelle saker har også blitt diskutert. 
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9.0 Nasjonale nettverksmøter 

I 2016 arrangerte Avdeling for smittevern, miljø og helse (tidligere Avd. for 

infeksjonsovervåking) ved FHI to nettverksmøter (i mars 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 Lyncmøte i etterkant av septembermøtet. 

 

10.0 Nasjonalt og regionalt håndhygienearbeid 

10.1  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 5. mai. I 2016 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. 

 

Hovedinnsatsområde for markering i 2016 var implementering av ny nasjonal veileder 

for håndhygiene og ny temaside om håndhygiene på fhi.no. I tillegg ble deltagerne 

oppfordret til å foreta kartlegging av håndhygienefasiliteter og kontroll av etterlevelse 

av håndhygieniske anbefalinger. 

 

                         
 

 

 

https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/
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En av oppgavene til arbeidsgruppen er å utarbeide brosyrer og plakater til bruk ved 

markeringen. Det ble laget en ny plakat til årets markering: «Er dine pasienter i trygge 

hender?», samt laget klistrelapper om håndhygiene. Alt trykt materiell har vært gratis 

for mottaker. 

 

Arbeidsgruppen fikk også lansert filmen Den usynlige utfordringen i samarbeid med 

våre danske kollegaer: 

 

 

 Film: Den usynlige utfordringen (Vimeo) 
 Film: Den usynlige utfordringen (YouTube) 

 

De regionale kompetansesentrene i smittevern sendte ut invitasjon til deltakelse ved 

markeringen til samtlige helseforetak i helseregionen, samt til kontaktpersoner i 

kommuner i nedslagsfeltet. Figuren under viser deltakelse ved markeringen 2016 

 

Figur 1: Antall påmeldte enheter (sykehus, sykehjem e.a.) per fylke (N=220) 

 
(Kilde: Nasjonal markering av 5. mai, erfaringsoppsummering for 2016, FHI.) 
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https://vimeo.com/161471917
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10.2  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 var helligdag i 2016, slik at markeringen falt på 

dagene før og etter. RKS deltok på en av dagene ved Stolavs håndhygienemarkering, 

samt ved markering av håndhygienedagen på Levanger sykehus 3. og 4. mai. 

 

I HMR ble håndhygienedagen markert med telling av ringer og klokker ved alle fire 

sykehus og med premiering til alle seksjoner med null håndsmykker. Den øvrige 

markeringen besto av besøk rundt til alle seksjoner med lyskasse, også dette ble gjort 

ved alle sykehusene. Dessuten gjennomførte Volda sjukehus quiz fra FHI med 

premiering til vinner. 

 

Håndhygienedagen ble markert i HNT ved Levanger sykehus, men ikke ved Namsos 

sykehus. Ved Levanger sykehus gjennomførte smittevernrådgiver sammen med rådgiver 

fra RKS den 3. mai en telling av klokker/ringer på ansattes hender. Den 4. mai var det 

stand med lyskasse ved sykehusets kantine.  

 

Ved Stolav ble håndhygienedagen markert over tre dager. Smittevernpersonell sto på 

håndhygienestand 2.- 4. mai ved til sammen sju kantiner: Orkdal sjukehus, 

Bevegelsessenteret, Kvinne-barn-senteret, Nevrosenteret, Gastrosenteret, Akutten 

hjerte- og lungesenteret og Kunnskapssenteret. Filmen «Den usynlige utfordring» ble 

vist på storskjerm i Kunnskapssenteret under markeringen. På stand ble ansattes 

håndhygieneferdigheter testet i lyskassen, håndhygienemateriell ble utdelt og de ansatte 

kunne delta i håndhygienequiz. Vinner av quiz ble premiert med pizzalunsj til hele 

avdelingen sponset av Mat og café. Før markeringen ble det lagt ut nyhet om 

håndhygienedagen på intranett, hengt opp plakater i fellesareal samt utført telling av 

håndsmykker på ansatte.  Av totalt 1526 tellinger var etterlevelsen av smykkefrie 

hender på 88 %.  

 

  

11.0 Revidering av regional smittevernplan inkl. tuberkulosekontroll-

program  

Smittevernplan for Helse Midt-Norge 2016-2020 ble ferdigstilt høsten 2016 og finnes på 

RKS’ hjemmeside.  

 

Etterfølgende ble arbeidet med revidering av Tuberkulosekontrollprogram for Helse 

Midt-Norge påbegynt. Dette arbeidet forventes ferdigstilt våren 2017. 

 

 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/sykehushygiene/Dokumenter/Klinikkvis%20fordeling%20av%20ansattes%20bruk%20av%20ringer%20og%20klokker_april2015.pdf
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/sykehushygiene/Dokumenter/Klinikkvis%20fordeling%20av%20ansattes%20bruk%20av%20ringer%20og%20klokker_april2015.pdf
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/regionalt-kompetansesenter-for-smittevern
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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”. 

 

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. 

 

13.0  Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet 

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet har ligget mer eller mindre brakk i 

lang tid. Dette skyldes i stor grad at man har stått uten regional programkoordinator i en 

periode. Høsten 2016 ble det ansatt ny programkoordinator, Nina Brå, som også er ny 

kontaktperson for RKS ved HMN.  

 

I delprosjekt smittevern er følgende skjedd:  

 

Når det gjelder punktet Isolatkapasitet i regionen, ble man ferdig med å kartlegge 

dagens status i juni 2016. I Helse Møre og Romsdal HF har man kartlagt og tatt saken 

videre inn i arbeidet med nytt sykehus for en god stund siden. Pga. 

kapasitetsbegrensning ved RKS har ikke arbeidet med denne saken kommet videre. Det 

er mulig den kan tas opp igjen i løpet av 2017, og da kanskje først og fremst for å løfte 

problematikken i Helse Nord-Trøndelag HF. 

 

Under punktet Hindre spredning og utvikling av antibiotikaresistente bakterier i 

helseforetakene i Midt-Norge, ble ROPS (regionalt opplæringsprogram i smittevern, se 

Årsrapport 2015) utarbeidet for å sikre at alle relevante ansatte ved helseforetakene i 

Helse Midt-Norge får nødvendig smittevernopplæring ved tiltredelse samt jevnlige 

oppfriskningskurs. Målet om at alle helseforetak skal ha opprettet et 

antibiotikastyringsprogram, er ikke nådd, men er påbegynt. Dette arbeidet ligger først 

og fremst hos de enkelte helsefortakene. RKS har arrangert tre Lyncmøter for 

smittevernleger i regionen hvor tema har vært bl.a. antibiotikastyring. I 2017 forventes 

det at RKS får tilført nye midler jf. Handlingsplan mot antibiotikaresistens for å øke 

kapasiteten til arbeidet med antibiotika.  

 

https://stolav.no/Documents/%c3%85rsrapport%202015%20RKS.pdf
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I helseforetakene HMN er det et ønske om å få bygget opp et felles system for 

mikrobiologisk overvåking, og da særlig resistensovervåking. Dette er en omfattende 

oppgave, og RKS har vært i kontakt med nøkkelpersoner som kan være med og drive 

arbeidet. Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Stolav startet i 2016 opp et prosjekt 

for å utvikle et system som kan drive mikrobiologisk overvåking mer automatisert. 

Dette vil formentlig kunne breddes til øvrige helseforetak i regionen etter hvert. 

 

Arbeidet med isolatkapasitet, antibiotikaresistens og mikrobiologisk overvåking 

videreføres, men ikke under hatten Delprosjekt smittevern da dette ikke lenger anses 

hensiktsmessig. 

 

14.0 Prosjekt 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 som hovedmål å øke pasientsikkerheten ved bruk av fleksible endoskop i 

helseregionen. Utarbeiding av en felles regional retningslinje vedrørende rengjøring, 

desinfeksjon ev. sterilisering og lagring av fleksible endoskop for samtlige sykehus i 

Helse Midt-Norge, vil bidra til å hindre at helsetjenesteassosierte infeksjoner oppstår 

samt hindre spredning av resistente bakterier i forbindelse med prosedyrer der fleksible 

endoskop anvendes. Ferdigstilling forventes i løpet av våren 2017. 

 

15.0 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 2016 har man videreført og ferdigstilt et stort nasjonalt hygieneanbud i regi av 

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) (som for øvrig ble virksomhetsoverdratt 

inn i Sykehusinnkjøp HF i 2016). I dette anbudet har tre 

smittevernrådgivere/hygienesykepleiere fra hvert sitt helseforetak i regionen deltatt. 

Man opplever at arbeid med innkjøp/anbud er meget ressurskrevende. 
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16.0 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 2016 har RKS kun mottatt utbruddsmeldinger fra St. Olavs hospital HF. I februar ble 

det meldt et mindre Norovirusutbrudd ved en ortopedisk enhet på Øya (5 syke). I juli ble 

det meldt et utbrudd med Salmonella serotype schwarzengrund ved Barne- og 

ungdomsklinikken – tre smittede hvorav et barn døde. Dette skjedde midt i 

sommerferien og genererte store mengder arbeid for de få som var på jobb. 

Etterarbeidet har også vært svært omfattende. I august ble det meldt et utbrudd med 

Klebsiella oxytoca ved Avdeling nyfødt intensiv. Det ble meldt om 14 smittede (5 syke, 8 

bærere) og utbruddet er ikke erklært over. Et barn døde, men usikkert om dette kan 

tilskrives smitten.  

 

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) 

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 SSV ved St. 

Olavs Hospital HF hvor man både har foretatt en observasjonsstudie av 



 
 

18 

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. 

 

 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. 

 

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   

 

På hjemmesiden finner man bl.a. Smittevernplan og Tuberkulosekontrollprogram for 

Helse Midt-Norge.  

 

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

 Infection control, sterilization & decontamination in healthcare, Heathrow London, 

UK, 25. – 26. februar 

 KAS-seminar om antibiotikastyring, Solstrand, 9. - 10. mai 

 Dekontamineringsdagene 2016: 1. – 2. juni 

 Norsk forum for smittevern (selv arrangør), Bergen, 19. - 21. oktober 

 HIS/FIS Edinburgh, 6. - 8. november 

 AMR-HAI-konferansen Gardermoen, 16. november 

 

20.0 Publikasjoner og presentasjoner  

Presentasjoner 

- Om Håndhygieneveilederen. Smittevernkonferansen i regi av Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag, 1. november. (AWB) 

- Tre sesjoner på workshop: Møt eksperten: Hva er DITT våpen - smittevern? 

Nasjonal konferanse: Ambulanseforum 26. september. (AWB)   

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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Postere 

 Norsk forum for smittevern, 19. - 21. 10.2016 (Bergen):  

o Robotkirurgi - en risikosport? 
Jenny Aasland1, Anita Wang Børseth2, Andreas Radtke1. (1Seksjon for smittevern, St. Olavs 

hospital HF. 2Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.) 

 

o Smittevern i ambulansetjenesten HMN 
Ann-Iren Kjønnøy1, Anita Wang Børseth2, Kirsti Hermstad3, Unni Skare1, Arnold Måsøval-Jensen1, 

Katrin Enebakk1, Annlaug Rakvåg1, Anne-Gro Fjellingsdal4. (1Seksjon for kvalitet- og 

pasientsikkerhet – smittevern, Helse Møre og Romsdal. 2Regionalt kompetansesenter for 

smittevern i Helse Midt-Norge. 3Seksjon for smittevern, St. Olavs hospital HF. 4Fagavdelingen, 

Helse Nord-Trøndelag.) 

 

o Nasjonal markering av 5. mai 2016 
Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene. 


