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Forord

Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved 
norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende utbredelse av anti-
biotikaresistente mikrober er en av vår tids største medisinske trusler. Det finnes 
en omfattende vitenskapelig dokumentasjon på effekt av infeksjonsforebyggende 
arbeid i sykehus, og riktig ressurssatsning vil kunne spare lidelse og død, samt 
store kostnader for helsevesenet og samfunnet.

Etter ”Lov 1994-08-05 nr. 55 - Lov om vern mot smittsome sykdommer” utarbei-
det Helse Sør-Øst RHF en smittevernplan i 2009. Denne foreligger nå i ny, revidert 
utgave.

Regional smittevernplan for Helse Sør-Øst skal definere strategiske mål for smitte-
vernarbeidet i regionen, samt tilrettelegge for et smittevern med høy faglig  
standard i samsvar med lover, forskrifter og overordnede føringer. 

Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenesten også på 
dette området.

Regional pandemiplan er en del av det samlede smittevernarbeid, og ligger som et 
eget vedlegg til regional smittevernplan.

Helse Sør-Øst RHF forutsetter at smittevernplanen legges til grunn i helseforetake-
nes videre arbeid med forebygging og behandling av helsetjenesteassosierte infek-
sjoner spesielt og smittevernarbeidet i regionen generelt. 

Hamar 08.07.2015        

Cathrine M. Lofthus 
Administrerende direktør
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Innhold



Regional smittevernplan for Helse Sør-Øst skal definere strategiske mål for 
smittevern arbeidet i regionen, samt  tilrettelegge for et smittevern med høy faglig 
standard i samsvar med lover, forskrifter og overordnede føringer.

”Lov 1994-08-05 nr. 55 Lov om vern mot smittsomme sykdommer” med tilhørende 
forskrifter er førende for smittevernplanen. I tillegg kommer en rekke nasjonale 
strategier, Pasientsikkerhetsprogrammet og regionens egen kvalitetsstrategi. 

Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved 
norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende utbredelse av anti- 
biotikaresistente  mikrober er en av vår tids største  medisinske trusler. Det finnes 
en omfattende vitenskapelig dokumentasjon på effekt av infeksjonsforebyggende 
arbeid i sykehus,  og at dette er kostnadseffektivt. Riktig ressurssatsning sparer 
lidelser og død, samt store kostnader for helsevesenet og samfunnet. 

Helse Sør-Øst har et overordnet mål om ”Sykehusinfeksjoner under 3 %”.  
Oppnåelse av dette målet vil kunne påvirkes i positiv eller negativ retning avhengig 
av de prosesser som skjer. Effektiv forebygging av helsetjenesteassosierte infek- 
sjoner krever en systematisk og evidensbasert tilnærming som omfatter alle deler 
av virksomheten, fra ledelse til hver enkelt pasientkontakt. Helseforetak og syke-
hus i Helse Sør-Øst gjennomfører prevalensregistrering av helsetjenesteassosierte 
infeksjoner 4 ganger per år, herunder prevalens av antibiotikabruk, og kontinuerlig 
registrering av infeksjoner gjennom NOIS. Nettbasert undervisning for smittevern-
personell, regionale samarbeidsmøter, forskjellige kampanjer, felles nettside  
(www.infeksjonskontroll.no) og felles retningslinjer og prosedyrer bidrar også til 
bedre infeksjonskontroll. I tillegg er det utstrakt samarbeid mellom smittevern- 
personell og det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet om dets satsnings- 
områder innenfor smittevern.

Regional Pandemiplan er en del av det  samlede smittevernarbeidet, og ligger  her 
som eget vedlegg (vedlegg 1). I dagens situasjon med økt forflytting av mennesker 
og epidemier som oppstår, og som i ytterste konsekvens kan bli verdensomspen-
nende, er det viktig at det regionale helseforetaket med underliggende helseforetak 
og sykehus er kjent med og forberedt på tiltak ved større epidemier.

Smittevernplanen er gjeldende fra 2015 til 2018, og skal deretter revideres. Planen 
skal gjennomgås årlig av Regionalt kompetansesenter for smittevern, og behov for 
justeringer meldes dit.

1. Innledning
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Visjon
• Helse Sør-Øst er en foretaksgruppe uten helsetjenesteassosierte infeksjoner 

Politikk
• Helse Sør-Østs politikk er å legge til rette for smittevern med høy faglig standard 

og å ansvarliggjøre alle ledd i organisasjonen med hensyn til forebygging og  
kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner. 

Strategi
• Kompetanse i smittevern og ledelsesforankring av smittevernarbeidet i regionen 

skal styrkes, også i det enkelte helseforetak. 

• Infeksjonsovervåking skal styrkes og resultatene skal benyttes systematisk som 
grunnlag for forbedring og prioritering.

• Alle ansatte i Helse Sør-Øst skal ha kunnskap og ferdigheter i smittevern, og 
praktisere tiltak som er nødvendige for å forebygge infeksjoner.

• Smitteverntiltak skal:

o Baseres på oppdatert kunnskap og utvikles gjennom egen og andres erfaring 
og forskning.

o Være forutsigbare og gjenkjennbare for pasienter, pårørende og ansatte på 
tvers av institusjoner.

o Følges opp og sikres gjennom helseforetakenes internkontrollsystem.

• Resistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE m.fl.) skal ikke bli en fast del av bakterie-
floraen ved sykehus i Helse Sør-Øst. 

• Smittevernsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner skal  
styrkes, også i avtalene mellom foretakene og kommunene. 

• Ved kjøp av helsetjenester og innleie av arbeidskraft utenfor egne foretak skal 
det stilles samme krav til smittevern som i egne foretak. 

2. Visjon, politikk, strategi
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3.1 Organisering
Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS) skal bidra til å samle og 
styrke kompetansen innen smittevern i regionen i tråd med vedtak i styresak 
108/2008. Senteret er etablert ved Oslo universitetssykehus HF og har pr. 2014 
2,5 årsverk. Kompetansesenteret skal samordne smittevernarbeidet, yte sakkyndig 
hjelp til andre helseinstitusjoner i foretaksgruppen, herunder smittevernråd- 
givning, overvåking, kompetansehevende tiltak for personell, forskning og opp- 
klaring av utbrudd i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt. I tillegg har  
kompetansesenteret en rådgivende rolle overfor Helse Sør-Øst RHF,

Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, immunologi og smittevern er råd- 
givende overfor Helse Sør-Øst RHF og har en viktig rolle for å sikre faglig koordi- 
nering og fagutvikling innenfor smittevernområdet i Helse Sør-Øst. 

Helse Sør-Øst RHF er i Smittevernlovens § 7-3 gitt ansvar for at det i regionen 
er utpekt en sykehuslege som kan gjøre tvangsvedtak innenfor smittevern 
sammen med kommunelegen etter § 4-2 Forbud mot utførelse av arbeid m.m. og 
§ 5-8 Hastevedtak. Helse Sør-Øst RHF har utpekt avdelingsoverlegen ved Avdeling 
for infeksjonsmedisin, Oslo universitetssykehus eller dennes stedfortreder til å 
treffe beslutning om tvangsvedtak i henhold til forskriftsbestemmelsene.

Nasjonale oppgaver som ivaretas av Helse Sør-Øst
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering er lagt til Oslo universitets-
sykehus og har ansvar for de nasjonale oppgavene med kvalitetssikring av dekonta-
minering i helsevesenet. 

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin (CBRNe-senteret) har  
sentralisert behandlings- og kompetansesenterfunksjon for CBRNe-skader i Norge 
og er faglig rådgiver for helsetjenesten og myndighetene. 

3. Smittevern i Helse Sør-Øst 
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3.2 Risikoområder
Medisinske fremskritt med avansert teknologi, endret pasientsammensetning, økt 
antall eldre, større reiseaktivitet og økt forekomst av resistente bakterier, samt 
driftsmessige og bygningsmessige endringer vil påvirke smittevernarbeidet frem-
over. Utviklingen innen diagnostikk og teknologi gir samtidig nye verktøy og mulig-
heter i smittevernarbeidet.

Mangel på isolater/enerom

Generelt sett er det mangel på isolater og enerom i sykehusene i Helse Sør-Øst. 
Dette ikke minst på bakgrunn av den økende forekomsten av resistente bakterier. 
Noen av helseforetakene mangler helt luftsmitteisolater for intensivpasienter  
(vedlegg 4).

Knapphet på smittevernpersonell

Behovet for smittevernpersonell er økende, ikke minst på grunn av krav om økt 
infeksjonsovervåking, flere infeksjonsutsatte pasienter og økt forekomst av resi-
stente mikrober.  Det finnes for øyeblikket ingen utdanning for smittevernperso-
nell, og rekrutteringen står derfor i fare. 

Smittevernkompetanse blant helsepersonell

Smittevern har liten plass i den teoretiske og praktiske utdanningen av leger,  
sykepleiere og annet helsepersonell. Det er derfor stort behov for at helsefore- 
takene selv driver kontinuerlig opplæring av alle yrkesgrupper.  

Begrenset tilgang på hurtigdiagnostikk

Nye metoder for hurtigdiagnostikk og påvisning av bærerskap er nyttige for smitte-
vernarbeidet, både for å begrense smittespredning og å redusere ressursbruk blant 
annet til isolering. Tilgangen på slike metoder er imidlertid begrenset, blant annet 
på grunn av kostnader.

Dekontamineringsutstyr

Det er behov for bedre kvalitetssikring av rengjøring, desinfeksjon og sterilisering 
av medisinsk utstyr. Det gjelder ikke minst vaskedekontaminatorer for fleksible 
endoskop og kirurgiske instrumenter samt spyledekontaminatorer. 
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Resistente bakterier

Forekomsten av resistente bakterier har økt vesentlig de siste årene.  
Dette stiller økte krav til smittevernet.

Etterlevelse av retningslinjer

Implementering av smitteverntiltak i det daglige rutinearbeidet i helsevesenet er 
en utfordring. Det er behov for bedre kunnskaper og ferdigheter i implemente- 
ringen og adferdsendring blant smittevernpersonell . Ledelsesforankring er av stor 
betydning.

Samhandling med primærhelsetjenesten

Det er en utfordring å få til en god samhandling og informasjonsutveksling med 
primærhelsetjenesten om overvåking og forebygging av helsetjenesteassosierte 
infeksjoner, håndtering av felles pasienter med infeksjoner og bærerskap av  
resistente bakterier.
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Overordnede målsettinger 
Med utgangspunkt i faglige normer og standarder, lover og forskrifter, skal følgende 
overodnede mål ligge til grunn for smittevernarbeidet i Helse Sør-Øst:

• Ledelsesforankringen av smittevernarbeidet i regionen skal styrkes, også i det 
enkelte helseforetak, hos alle ledere med personalansvar.

• Regionen skal ha tilgjengelig kompetanse på forebygging og overvåking av alle 
aktuelle infeksjonssykdommer. 

• Pasienter med smittsomme sykdommer skal gis et medisinsk tilbud med høy 
faglig standard.   

• Oppfølging av smitteverntiltak skal være sikret gjennom helseforetakets intern-
kontrollsystem.

• Smittevernsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner skal  
styrkes, også i avtalene mellom foretakene og kommunene.

• Utbrudd av infeksjoner skal forebygges.

Overordende tiltak

Regional standardisering og harmonisering av smitteverntiltak
Helseforetakene har det operative ansvaret for å utforme sine infeksjonskontroll-
program og påse at kontrollprogrammet følges. Helse Sør-Øst RHF har et over- 
ordnet ansvar for at etablering, tilrettelegging og oppfølging av infeksjonskontroll-
program finner sted. Standardisering av smitteverntiltak i regionen vil bidra til et 
likeverdig smittevern som er virkningsfullt og ressurseffektivt. Standardisering vil 
også bidra til at pasienter, pårørende og personale lettere kan forstå og følge opp 
smitteverntiltak. Standardisering fratar imidlertid ikke den enkelte helsearbeider 
plikten til å gjøre selvstendig vurdering. Innholdet i infeksjonskontrollprogrammet 
må tilpasses lokale forhold i den enkelte helseinstitusjon.

 4. Mål og tiltak
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Hovedsatsingsområder
Helse Sør-Øst  har definert syv hovedsatsningsområder  
med operative mål:

4.1 Infeksjonsovervåking

4.2 Smittevernkompetanse

4.3 Dekontaminering og sterilforsyning

4.4 Antibiotikabruk og resistente mikrober

4.5 Implementering

4.6 Bygg og infrastruktur

4.7 Forskning

4.1 Infeksjonsovervåking 
Infeksjonsovervåking er et essensielt og effektivt virkemiddel for å forebygge helse-
tjenesteassosierte infeksjoner. Infeksjonsovervåking, dvs. datainnsamling, analyse 
og målrettet rapportering, er derfor en nødvendig del av et effektivt infeksjons- 
kontrollprogram.

Mål 
Infeksjonsovervåkingen i Helse Sør-Øst skal styrkes og standardiseres.

Helse Sør-Øst RHF skal bidra til utvikling av overvåking av helsetjeneste- 
assosierte infeksjoner (NOIS) på regional og nasjonal basis. 

Regional oppfølging 
1. Regionalt kompetansesenter skal bidra til å standardisere og samordne  

metodene for prevalens- og insidensregistrering.

2. Regionalt kompetansesenter skal bidra aktivt i det nasjonale arbeidet med å 
vedlikeholde infeksjonsregistrering og utvide denne med flere kirurgiske inn-
grep, blodbaneinfeksjoner og urinveisinfeksjoner.

3. Helse Sør-Øst skal arbeide for at eksisterende og ny IKT infrastruktur best mulig 
utnytter kliniske data (elektronisk kurve, elektronisk pasientjournal o.a.) og 
laboratoriedata til infeksjonsovervåking. 
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Oppfølging i helseforetakene
1. Smittevernpersonell har en uavhengig rolle, og skal ha hovedansvaret for kvali-

tetssikringen av data for infeksjonsovervåkingen. 

2. Foretakene skal sørge for at ansvaret for gjennomføring av overvåknings- 
aktivitetene er klart plassert i organisasjonen, og at det er tydelig hvem som har 
ledelsesansvar og myndighet, hvem som skal gjennomføre oppgavene og hvor-
dan kommunikasjonslinjene er. 

3. Overvåkingen skal gi enhetene i foretaket data egnet for internt kvalitetsarbeid. 
Det skal etableres rutiner for å anvende resultatene av overvåkingen i eget  
forbedringsarbeid.

4.  Foretakene skal arbeide for at eksisterende og ny IKT infrastruktur best mulig 
utnytter kliniske data (elektronisk kurve, elektronisk pasientjournal o.a.) og 
laboratoriedata til infeksjonsovervåking.

Mål 
Mikroorganismer som ofte forårsaker sykehusinfeksjoner skal overvåkes

Regional oppfølging 
1. Regionalt kompetansesenter skal utforme forslag til regionale rutiner for å 

holde en løpende oversikt over resistensutvikling i regionen for å sikre god 
utnyttelse av smittevernfaglig og mikrobiologisk kompetanse og kapasitet, og 
utforme forslag til organisering av mikrobiologisk overvåkning. Fagråd for  
infeksjonsmedisin, immunologi og smittevern får forslaget til vurdering.

2. Regionalt kompetansesenter bistår med genotyping av mikroorganismer når 
dette har betydning i smittevernarbeidet. 

3. Ved inngåelse av avtaler med eksterne laboratorier må det tas med i avtale-
grunnlaget at nærmere spesifiserte data skal leveres også fra primærhelse- 
tjenesten.

Oppfølging i helseforetakene
1. Sykehuslaboratoriene bør ta i bruk mikrobiologisk hurtigdiagnostikk der dette 

kan bidra til raskere avklaring av smittestatus og redusere ressursbruk til  
smitteverntiltak (isolering o.a.). 

2. Sykehuslaboratoriene skal levere data iht. anbefalingene i Strategirapport for 
bakteriologi 2012 fra FHI. Som et minimum overvåkes Pseudomonas aeruginosa 
og Clostridium difficile.
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4.2 Smittevernkompetanse 

4.2.1 Smittevernpersonell

Det er dokumentert at et effektivt infeksjonsforebyggende arbeid forutsetter til-
strekkelig bemanning med personell som har kompetanse og ferdigheter i over- 
våking, forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner. 

Mål 
Det skal være tilstrekkelig antall smittevernpersonell med kompetanse til å  
gjennomføre forsvarlig smittevern og ivareta lovpålagte oppgaver. 

Regional oppfølging
1. Regionalt kompetansesenter for smittevern skal holde løpende oversikt over 

smittevernpersonellet i Helse Sør-Øst.

2. Helse Sør-Øst må bidra til å sikre utdanning av hygienesykepleiere og annet 
smittevernpersonell på nasjonalt eller nordisk nivå siden utdanningene på  
Nordic School of Public Health og Diakonova er opphørt.

3. Det er behov for flere leger med smittevernkompetanse. Rekrutteringen er lav 
og det bør arbeides for at tjenestetid ved smittevernenhet gir godkjenning under 
pkt. 1b i spesialistreglene for utdanning både i mikrobiologi og infeksjons- 
medisin.

4. Det er behov for personer i smittevern med variert bakgrunn, slik som bio- 
ingeniører, farmasøyter, statistikere, merkantilt personell, pedagoger med mer.

Oppfølging i helseforetakene
1. Alle helseforetak skal ha tilsatt tilstrekkelig bemanning med smittevern- 

personell, herunder hygienesykepleier og smittevernlege, til å dekke alle  
enheter innenfor foretaket. Behovet skal tallfestes i antall årsverk eller deler av 
årsverk. Behovet for smittevernpersonell har vært knyttet til antall senger, men 
på grunn av omleggingen av driften ved sykehusene, er det trolig mer hensikts-
messig å knytte behovet til aktivitet, målt ved antall innleggelser, dagbehand- 
linger og polikliniske konsultasjoner. 

2. Målsettingen er en bemanning med smittevernpersonell på 1/100 – 1/125 
senger, alternativt 1/5 000 årlige innleggelser. For smittevernleger: 1/25 000 
innleggelser.

3. Ledelsen for helseforetaket skal sørge for at smittevernpersonell får avsatt til-
strekkelig tid til å utføre sine oppgaver. 

4. Helseforetaket må i sin vurdering av personellbehovet planlegge slik at smitte-
vernressurser kan stilles til rådighet for å yte smittevernbistand til kommunene 
i nedslagsfeltet i tråd med lovpålegg og avtaler.

5. Smittevern forankres i ledelsen ved jevnlige møter med smittevernpersonellet. 
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Mål 
Smittevernpersonellet skal være faglig oppdatert. Helse Sør-Øst benytter ECDCs 
system for kjernekompetanse i smittevern som referanse.

Regional oppfølging
1. Kompetansesenteret skal tilby nettundervisning og organisere regionmøter og 

kurs for smittevernpersonell, og bidra med løpende faglige oppdatering.

2. Kompetansesenteret skal bidra til å bedre kompetansen innenfor pasientsikker-
het, forbedringsarbeid, endringsprosesser og implementering med referanse til 
EDCDs system for kjernekompetanse i smittevern. 

3. Regionalt kompetansesenter formidler informasjon om relevant etterutdanning, 
kurs og konferanser i inn- og utland.

4. Regionalt kompetansesenter utformer et forslag til basisopplæring for personell 
som arbeider med dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr og sterilfor-
syning.

5. Kompetansesenteret samarbeider med Nasjonalt folkehelseinstitutt og de andre 
regionale kompetansesentrene for å bidra til at det opprettes et nytt nordisk 
utdanningstilbud for smittevernpersonell.

Oppfølging i helseforetakene
1. Smittevernpersonellet gis anledning til nødvendig etterutdanning i smittevern-

arbeid.

2. Smittevernpersonell trenger mer kompetanse innenfor pasientsikkerhet,  
forbedringsarbeid, endringsprosesser og implementering. 
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4.2.2 Smittevernkompetanse hos annet helsepersonell

Alle typer helsepersonell trenger tilpasset opplæring og trening i forebygging og 
kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Det er i kontakt med den enkelte 
pasient at den viktigste delen av det infeksjonsforebyggende arbeidet utføres.

Mål
Alt personell i helseforetakene skal ha nødvendig kunnskap og ferdigheter i  
smittevern.

Regional oppfølging
1. Regionalt kompetansesenter skal organisere utvikling av felles regionale  

e-læringsprogrammer.

Oppfølging i helseforetakene
1. Smittevern tas med i introduksjon og opplæring av alle nyansatte og innleid  

personell og er tema på minst ett personalmøte per år. 

2. Det gjennomføres årlige håndhygienekampanjer.

3. Helseforetakene skal utvikle en kultur for etterlevelse av bestemmelser gitt i 
infeksjonskontrollprogrammet.

4. Helse Sør-Østs E-læringskurs i smittevern benyttes for aktuelle yrkesgrupper.

5. Helseforetakene sørger for at leger (inkludert turnusleger) får nødvendig  
innføring i retningslinjer for antibiotikabruk av ansvarlig smittevernlege,  
mikrobiolog eller infeksjonsmedisiner.

Mål 
Alle kommuner i Helse Sør-Øst skal være dekket med bistand fra tuberku- 
losekoordinator.

Regional oppfølging
1. Tuberkulosekontrollprogrammet utferdiges som en del av det regionale infek-

sjonskontrollprogrammet og presenteres på www.infeksjonskontroll.no.

2. Tuberkulosekoordinatorenes arbeid koordineres på regionalt nivå av regionalt 
kompetansesenter.

Oppfølging i helseforetakene
1. Alle helseforetak skal ha tuberkulosekoordinator. Tuberkulosekontroll skal være 

et element i avtalene med kommunene.
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4.3 Dekontaminering og sterilforsyning
Potensialet for smitteoverføring med medisinsk gjenbruksutstyr og urent engangs-
utstyr er stort. Derfor er det essensielt at sykehusene har gode rutiner for ren- 
gjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk gjenbruksutstyr og at engangs-
utstyr håndteres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning.  

Mål
Risikoen for smitteoverføring med medisinsk utstyr skal minimeres gjennom 
kvalitetssikring av dekontamineringsprosesser, utstyr, kompetanse og steril-
forsyning.

Regional oppfølging
Regionalt kompetansesenter for smittevern skal i samarbeid med Nasjonal kompe-
tansetjeneste for dekontaminering:

1. Utvikle felles prosedyrer og retningslinjer for dekontaminering og sterilfor- 
syning.

2. Arbeide for å etablere et felles system for dokumentasjon av dekontaminerings-
prosesser og for sporing og sporbarhet av kirurgiske instrumenter i helse- 
regionen. 

3. Utarbeide retningslinjer for validering av alle typer sterilisatorer ved alle helse-
foretak.

4. Utarbeide felles retningslinjer og system for håndtering av alle typer låneutstyr 
som sikrer og validerer prosessen fra anskaffelse til bruk.

5. Utarbeide overordnede kravspesifikasjoner for alt dekontamineringsutstyr.

6. Bistå helseforetakene med validering og årlig revalidering av alle vaskedekonta-
minatorer for medisinsk gjenbruksutstyr.

7. Utarbeide et felles opplæringstilbud for personell som arbeider med dekontami-
nering og sterilforsyning.

8. Anbefale et system helseforetakene kan bruke for å sikre at all bruk av fleksible 
endoskop og sterile gjenbruksprodukter kan spores tilbake til skriftlig doku-
mentasjon av dekontamineringsprosessen og personer som har utført den.
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Oppfølging i helseforetakene
1. Helseforetakene skal ha en egen plan for dekontaminering som en del av infek-

sjonskontrollprogrammet. Planen bør som et minimum inneholde:

a. Beskrivelse av roller og ansvar

b. Risikoanalyse som verktøy for forbedring av kvaliteten på dekontaminering 
og sterilforsyning.

c. System for dokumentasjon

d. System for intern revisjon av helseforetakets dekontamineringsrutiner

2. Helseforetakene bør innføre validering og rutinekontroll av dekontaminerings- 
og steriliseringsprosessene.
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4.4 Antibiotikabruk og resistente mikrober
Regionen vil i årene framover møte økende utfordringer ved at stadig flere  
pasienter er bærere av multiresistente mikrober som for eksempel MRSA, VRE og 
ESBL. Infeksjoner med resistente mikrober medfører økt sykelighet, økt risiko for 
død og økte kostnader. Dette gir økt behov for isolater på sengeposter og i inten-
sivenheter, samt økt behov for opplæring av både helsepersonell, pasienter og 
pårørende, og økt etterspørsel etter laboratorieanalyser. Det er behov for ekstra 
kommunikasjon med ulike instanser i primærhelsetjenesten rundt håndteringen 
av slike pasienter.  Flere av regionens mikrobiologiske laboratorier har problemer 
med å levere datauttrekk som gjør det mulig å overvåke forekomsten av resistente 
mikrober i sanntid. Slik overvåking er viktig for avdekking av utbrudd og en forut-
setning for iverksetting av adekvate smitteverntiltak til riktig tid. 

4.4.1 Antibiotikabruk

Ny nasjonal retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus ble utgitt av Helse- 
direktoratet i 2013. 

Mål 
Bruk av antimikrobielle midler skal optimaliseres slik at man oppnår god behand-
lingseffekt med lavest mulig risiko for resistensutvikling.

Regional oppfølging
1. Regionalt kompetansesenter for smittevern skal overvåke bruken av antibiotika 

i Helse Sør-Øst i samarbeid med Sykehusapotekene HF og Nasjonalt kompe- 
tansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. 

2. Resultatene bearbeides og presenteres for Helse Sør-Øst ved fagdirektøren, 
fagrådet og helseforetakene på en slik måte at de kan gi merverdi for foretaks-
gruppen både faglig og økonomisk.

3. Regionalt kompetansesenter koordinerer arbeidet med etablering av antibio- 
tikastyringsprogrammer i Helse Sør-Øst i samarbeid med Nasjonalt kompe- 
tansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. 

Oppfølging i helseforetakene
1. Infeksjonskontrollprogrammet skal inneholde skriftlige retningslinjer for bruk 

av antibiotika i virksomheten i henhold til Forskrift om smittevern i helse- og 
omsorgstjenesten § 2-2, punkt 3, og Nasjonal faglig retningslinje for bruk av 
antibiotika i spesialisthelsetjenesten.  

2. Kartlegging og evaluering av rutiner og behandlingsregimer med antibiotika 
skal inngå som en del av arbeidet i legemiddelkomitéen. 



1918

4.4.2 Resistente mikrober

Mål 
Arbeidet med å redusere framvekst og spredning av multiresistente mikro- 
organismer prioriteres. Det skal finnes kompetanse og kapasitet innen  
smittevern og mikrobiologi i regionen for å oppklare mistenkte utbrudd eller 
kryssmitte med viktige resistente mikrober.

Regional oppfølging 
1. Regionalt kompetansesenter skal i samarbeid med Fagråd for infeksjonsmedisin, 

immunologi og smittevern utforme forslag til regionale rutiner for å holde en 
løpende oversikt over resistensutvikling i regionen. 

2. Regionalt kompetansesenter skal ha kontinuerlig regional oversikt over utbre-
delse av spesielt definerte mikroorganismer, og skal formidle tilbud om løpende 
genotypisk karakterisering av isolater fra smitteoppsporinger, evt. i samarbeid 
med aktuelle nasjonale referanselaboratorier.

3. Regionalt kompetansesenter skal vurdere å sende ut generell informasjon til alle 
helseforetak på grunnlag av innmeldte funn fra foretakene eller gjennom MSIS. 

Oppfølging i helseforetakene
1. Helseforetak skal ha mulighet for rask og sikker påvisning av relevante resi-

stente bakterier.

2. Sykehuslaboratoriene skal ha oversikt over forekomsten av resistente mikrober 
i de kliniske prøver de analyserer. Disse dataene skal benyttes i vurdering når 
det gjelder behov for lokale retningslinjer for bruk av antibiotika. 

3. Tiltak for å begrense spredning av multiresistente mikroorganismer skal om- 
tales i alle samhandlingsavtaler med kommuner og andre helseforetak.

4. Helseforetak skal ha klare og entydige prosedyrer for hvordan personalet skal 
opptre ved mistanke om, eller påviste multiresistente mikroorganismer. Ruti-
nene skal også omfatte varsling og samhandling internt og med andre helse- 
institusjoner eller kommuner som har hatt eller vil få befatning med pasienten. 
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4.5 Implementering
Infeksjonskontrollprogram omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og 
motvirke infeksjoner i institusjonen, og skal være en del av virksomhetens intern-
kontrollsystem. Et infeksjonskontrollprogram krever formidling av kunnskap og 
opparbeidelse av ferdigheter. Et effektivt program forutsetter også innsikt i imple-
mentering som fag/vitenskap. Forutsetninger for effektivt implementering av 
smittevern er:

• Klarerte ansvarsforhold

• Forankring hos ledelsen

• Opplæring og informasjon gitt til aktuelle personellgrupper

• Forståelse av barrierer mot endring

• Identifikasjon av barrierer mot endring

• Eliminere barrierer mot endring

• Motivasjon og vilje 

Nye tilnærminger de siste årene for å øke kunnskapen er blant annet e-læringskurs 
utviklet i Helse Sør-Øst innen forskjellige temaer i smittevern. Disse er tilgjengelige 
for alle ansatte og fungerer som et komplement til ordinær undervisning. 

Basale smittevernrutiner er fundamentet for effektiv forebygging og kontroll av 
infeksjoner i helseinstitusjoner. Disse skal være godt kjent og utøves av alt helse-
personell.

Mål 
Arbeidet med implementering av smittevern i Helse Sør-Øst skal styrkes

Regional oppfølging 
1. Regionalt kompetansesenter skal bidra til å styrke kompetansen i implemen- 

teringsvitenskap og organisere kurs om implementeringsmetoder. 
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4.6 Bygg og infrastruktur

4.6.1 Hygieniske retningslinjer for utforming av helseinstitusjoner 

Helse Sør-Øst mangler felles hygieniske retningslinjer/kravspesifikasjoner for 
planløsning og utforming av helseinstitusjoner. Det finnes heller ikke nasjonale 
retningslinjer på området. 

Mål 
Helse Sør-Øst skal bidra til utarbeidelse av felles nasjonale retningslinjer  
og hygieniske kravspesifikasjoner for planløsning og utforming av helse- 
institusjoner .

Regional oppfølging
1. Regionalt kompetansesenter for smittevern skal søke samarbeid med øvrige 

regionale kompetansesentre og nasjonale aktører med mål om å utarbeide felles 
retningslinjer for planløsning og utforming av helseinstitusjoner. 

4.6.1.1 Isolater 

Det er forventet et økt behov for isolering av pasienter, blant annet med multi- 
resistente mikrober og tuberkulose. Påvist eller mistenkt smitte hos pasient skal 
ikke være til hinder for behandling av andre tilstander (vedlegg 4).

Mål  
I Helse Sør-Øst skal det være tilstrekkelig antall enerom, kontaktsmitte- og luft- 
smitteisolater til å dekke behovet ved ordinær drift. I samhandlingsplaner med 
kommunene bør det også komme frem at det vil være behov for å kunne isolere 
pasienter i sykehjem i enerom bygget som kontaktsmitteisolater. 
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Regional oppfølging
1. Regionalt kompetansesenter for smittevern skal holde løpende oversikt over 

isolater i Helse Sør-Øst. 

2. Regionalt kompetansesenter for smittevern vil kunne gi råd vedrørende alle 
større ombyggings- og nybyggingsprosjekter som ledd i saksbehandlingen for 
risikovurdering med tanke på effekt for smittespredning i sykehus. Antall  
enerom og isolat skal fremgå av planen og disse skal bygges slik at de blir funk-
sjonelle.

Oppfølging i helseforetakene
1. Det bør tilstrebes at alle nye somatiske sykehusbygg har enerom til alle  

pasienter.

2. Behovet for luftsmitteisolat vurderes i arbeidet med nye kliniske avdelinger, 
akuttmottak og enkelte poliklinikker ut fra pasientmengde og risikovurdering. 
Det må eventuelt inngås samarbeidsavtale med andre helseforetak for å dekke 
manglende isoleringsbehov. Behovet må være dekket i regionen. 

3. Ved alle ombygginger og nybygg skal smittevernpersonell delta i planarbeid og 
byggefase.

4. Institusjoner innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 
rehabilitering skal ha tilgang på enerom med eget toalett.

4.6.1.2 Vannsikkerhet

De senere år har det blitt økt oppmerksomhet knyttet til infeksjoner som smitter 
fra vann i helseinstitusjoner. I tillegg til Legionella, gjelder dette andre vannbårne 
bakterier, slik som Pseudomonas og andre nonfermentative bakterier.

Mål
Det etableres vannsikkerhetsplan for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Regional oppfølging
1. Regionalt kompetansesenter lager en mal for vannsikkerhetsplan for sykehus. 

2. Regionalt kompetansesenter vurderer å etablere et vannlaboratorium som kan 
motta vannprøver fra helseforetakene til analyse.

Oppfølging i helseforetakene
1. Helseforetakene utarbeider egne vannsikkerhetsplaner etter mal fra RKS.
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4.6.2 IKT
Det er behov for bedre IKT-løsninger, IKT-støtte og IKT-kapasitet til smittevern-
formål i Helse Sør-Øst. Det gjelder både prevalensregistrering, insidensregistrering, 
utbruddsoppklaring og antibiotikaresistens.

Mål
Det etableres en felles kravspesifikasjon for IKT-systemer og IKT-støtte til smitte-
vern.

 Regional oppfølging
1. Regionalt kompetansesenter etablerer en arbeidsgruppe med representanter 

for alle helseforetakene som utarbeider en felles generisk kravspesifikasjon til 
IKT-støtte til smittevernet i Helse Sør-Øst

Oppfølging i helseforetakene
1. Helseforetakene må legge til rette for at det er etablert nødvendig IKT-støtte til 

smittevernarbeidet.

4.7 Forskning
I smittevern benyttes et vidt spekter av fagområder, blant annet epidemiologi og 
statistikk, mikrobiologi, pedagogikk, ledelse, adferdsfag, økonomi o.a. På alle disse 
områdene er det behov for mer kunnskap. Norge står på flere områder i en særstil-
ling både epidemiologisk og strukturelt, og kan derfor være en viktig bidragsyter til 
internasjonal forskning innen smittevern. 

Mål
Forskningen innen smittevern skal styrkes i Helse Sør-Øst.

Regional oppfølging
1. Regionalt kompetansesenter etablerer en arbeidsgruppe som skal utarbeide en 

strategisk plan for forskning innen smittevern i Helse Sør-Øst.

Oppfølging i helseforetakene
1. Helseforetakene deltar aktivt i felles regionale forskningsprosjekter i smittevern.
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Vedlegg 1: Regional beredskapsplan for 
pandemi og smittevernberedskap mot 
alvorlige, høyinfeksiøse infeksjoner

1. Hensikt
Dette vedlegget er et felles vedlegg til både Regional beredskapsplan og Regional 
smittevernplan for Helse Sør-Øst, og gir overordnede retningslinjer for hvordan 
helseforetakene i Helse Sør-Øst skal planlegge for pandemi og ekstraordinære  
situasjoner med alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer, for eksempel ebola.

2. Plangrunnlag
De nasjonale forutsetninger for smittevernberedskap er beskrevet i § 7 -11 i  
smittevernloven, Nasjonal helse - og sosialberedskapsplan og Nasjonal beredskaps-
plan for pandemisk influensa. For scenariobeskrivelser og ROS-analyser vises det 
til ROS-analyser som finnes på www.helse-sorost.no  under Beredskap, samt til 
nasjonal ROS- og beredskapsanalyse som finnes på helsedirektoratets internett- 
sider.

Influensapandemier er en av de mest sannsynlige årsaker til omfattende krise- 
tilstander i regionen. Anslagene i Nasjonal pandemiplan tilsier at mellom 30 % og 
50 % av befolkningen blir smittet og at 15 % til 25 % blir syke. 

Spesialisthelsetjenesten vil møte utfordringer på flere områder:

• Belastningen på sykehusene vil øke, særlig på intensivavdelingene.

• Sykefravær hos eget personell øker, både pga egen sykdom og syke familie- 
medlemmer.

• Det kan oppstå forsyningsproblemer både for medikamenter, medisinsk utstyr 
og andre varer og tjenester som er nødvendige for driften.

• Samfunnsfunksjoner som er viktige for driften i foretakene kan bli påvirket  
(for eksempel stengte skoler/barnehager).

Referanser:  
Nasjonal helse og sosialberedskapsplan (HOD 2006)

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

Beredskapsplan for Helse Sør-Øst RHF

WHO´s nye pandemifaser
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3. Oppgaver og ansvarsfordeling i Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at befolkningen i regionen får nødvendige spesia-
listhelsetjenester,  og har ansvaret for å koordinere beredskapsarbeidet i helse- 
regionen. 

Spesialisthelsetjenestens ansvar under en epidemi/pandemi eller annen smitte- 
situasjon er å ha et godt og tilstrekkelig tilbud til personer som trenger innleggelse 
i sykehus eller annen institusjon eller har behov for ytelser fra poliklinikk,  
ambulansetjeneste eller akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Dette inkluderer 
diagnostikk, pleie, behandling og eventuelt isolering av pasienter, analyse av mikro-
biologiske og biokjemiske prøver, samt gjennomføring av radiologiske undersøkel-
ser, rådgivning og samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

Helse Sør-Øst RHF er ansvarlig for å monitorere situasjonen og sørge for nød- 
vendige forberedende og koordinerende tiltak i regionen, herunder koordinere 
ressurser, samordne rapporter fra helseforetakene og rapportere til helsemyndig-
hetene (Helse- og omsorgsdepartementet og/eller Helsedirektoratet).  
Helse Sør-Øst RHF skal fremme eventuelle behov for beredskapstiltak som krever 
tiltak på nasjonalt nivå. 

Helseforetakene har det operative ansvaret for interne beredskapsforhold,  
herunder å ha et tilstrekkelig planverk. 

Nasjonal beredskapsplan mot kopper definerer særskilt ansvar og oppgaver bl.a. 
for Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF . Dette gjelder 
bl.a. pasientbehandling, beredskaps- og utrykningsteam og mottak av inntil 100 
pasienter for observasjon, behandling og isolering. 

Akershus universitetssykehus HF har ansvar for smittevernrådgivning til  
Ullensaker kommune som ivaretar ansvaret for helseberedskap på Oslo lufthavn 
Gardermoen. 

Helseforetakene har det operative ansvaret for interne beredskapsforhold,  
herunder å ha et tilstrekkelig planverk. 

Nasjonal beredskapsplan mot ebola slår fast at høysikkerhetsisolat ved Oslo  
universitetssykehus HF Ullevål er førstevalg for innleggelse av pasienter med ebola. 
Den in-hospitale behandlingen vil skje under ledelse av avdelingsleder ved  
infeksjonsmedisinsk avdeling i faglig samarbeid med CBRNe-senteret og annet 
intensiv/støttepersonell ved Oslo universitetssykehus HF.

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin (CBRNe-senteret) har sentrali-
sert behandlings- og kompetansesenterfunksjon for CBRNe-skader i Norge og er 
faglig rådgiver for helsetjenesten og myndighetene. 
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4. Ledelse av beredskapssituasjoner
Pandemier oppstår ikke brått, men utvikler seg over tid. Helse Sør-Øst RHF vil i 
årvåkenhetsfasen ha en viktig rolle i å samordne helseforetakenes forberedelser, 
ikke minst med tanke på å forebygge forsyningssvikt av medikamenter, smittevern-
utstyr og annet forbruksutstyr. Prinsipielt er det ikke noen forskjell på slik forsy-
ningssvikt med utgangspunkt i epidemier enn ved andre situasjoner, slik at det vil 
være de daglige rutiner og beredskapsplaner for forsyningssvikt som følges også 
ved en pandemi. 

Det enkelte helseforetak leder interne beredskapssituasjoner i henhold til egne 
beredskapsplaner. Ved epidemier må ledelsen støttes av rådgivere med smittevern-
kompetanse. 

De kommunikasjonslinjer som brukes i normal drift benyttes også under pande-
misituasjoner. Helseforetakene rapporterer til Helse Sør-Øst RHF. I den pande-
miske fasen vil rapporteringen oftest delegeres til Oslo universitetssykehus HF i 
tråd med den regionale beredskapsplanen. Dersom en smittevernsituasjon utvikler 
seg slik at flere helseforetak må etablere beredskap kan det bli aktuelt at  
Helse Sør-Øst RHF delegerer også den operative koordineringen til direktøren  
på Oslo universitetssykehus.

5. Helseforetakenes beredskapsplanverk 
Helseforetakenes beredskapsplaner eller kvalitetshåndbøker skal beskrive eller 
vise til rutiner for håndtering av: 

o Situasjoner med en eller få pasienter som med alvorlig, allmennfarlig smitte/
høyrisikosykdom (høy alvorlighetsgrad og høy risiko for dødelighet.)

o Situasjoner med et høyt antall syke eller skadde med allmennfarlig smitte som 
følge av epidemi, pandemi eller stor ulykke.

o Situasjoner med fravær eller knapphet på eget personell. 

o Vaksinering av ansatte.

o Hvilke lokaler/enheter som skal benyttes til isolasjon av smitteførende pasien-
ter og hvordan øvrige lokaler, avdelinger og arbeidsmiljø skjermes mot smitte-
spredning. 

o Hvilke avdelinger/enheter som har ansvar for smitteførende pasienter i slike 
situasjoner.
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o Ytterligere tiltak med hensyn til sengeplass og isolasjon dersom smitte brer 
seg eller pasientantallet overstiger sykehusets kapasitet.

o Bruk av personlig smittevernutstyr for personell og besøkende som skal ha 
kontakt med aktuelle smitteførende pasienter.

o Beredskapslagring av smittevernutstyr for høyinfeksiøse infeksjoner .

o Melding og overvåking av smitteførende pasienter og smittet personell.

o Transport av smitteførende pasienter i og utenfor sykehus .

o Reduksjon av elektiv drift. 

Helseforetakene skal på grunnlag av nasjonal og regional pandemiplan utarbeide 
egne pandemiplaner som tar høyde for å håndtere en pandemisituasjon faglig, 
kapasitetsmessig, personellmessig og utstyrsmessig, herunder planer for masse-
vaksinasjon.

Veileder ”Pandemiplanlegging i spesialisthelsetjenesten” bør benyttes under  
utarbeiding av planen. Smittevernplan for Helse Sør-Øst gir ytterligere føringer for 
smittevernarbeidet.

I forskrift om helsemessig og sosial beredskap, § 6, er spesialisthelsetjenesten og 
kommune-helsetjenesten pålagt å samordne sitt beredskapsplanverk. Samordning 
med henholdsvis kommuner og fylkesmenn er omtalt i regional beredskapsplan.

I en beredskapssituasjon der det er behov for nasjonal eller regional samordning 
mht. å definere vareutvalg og varevolum er det administrerende direktør i Helse 
Sør-Øst RHF som har ansvar for formidling av informasjon om hvilket smittevern-
utstyr helseforetakene bør anskaffe. Vurderinger av dette gjøres i samråd med 
avdeling for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF.
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6. Tiltaksplan ved pandemi
Denne tiltaksplan tar utgangspunkt i tiltaksplan i Nasjonal pandemiplan og må sees 
i sammenheng med denne. Tiltakene som er listet er å anse som mulige tiltak som 
både Helse Sør-Øst RHF (under forkortet RHF) og helseforetakene (under forkortet 
HF) skal planlegge for, men hvert tiltak iverksettes først etter konkret vurdering av 
aktuell situasjon.

INTERPANDEMISK PERIODE (WHO Interpandemic phase)

Mulige tiltak RHF og HF 
• Revisjon/gjennomgang av pandemiplaner.

• Tema for øvelse.

• Vurdere forsyningsstatus av medikamenter og utstyr som lett kan bli mangel-
vare ved et pandemiutbrudd, isolatkapasitet og forberedt kohortisolasjon.

• HR-enhetene har planer for å inngå avtaler med de ansattes organisasjoner om 
økt tilgang på personell, samt klargjør informasjon om konsekvens av fullmakts-
bestem¬melser i henhold til Lov om helsemessig og sosial beredskap samt lager 
planer for suppleringspersonell.

PANDEMISK ÅRVÅKENHETSPERIODE (WHO Alert phase)

A. Mulige tiltak RHF og HF når Norge er berørt
• I samarbeid med Hdir/FHI sikre oppdaterte kasusdefinisjoner og melderutiner.

• Når anbefalinger kommer fra Hdir/FHI planlegge samlinger og/eller andre 
informasjonstiltak for å sikre felles forståelse av disse. 

• Innhente og vurdere forsyningsstatus på materiell, medikamenter og utstyr. 

B. Mulige tiltak - RHF uavhengig av om Norge ennå er berørt
• Anmode fylkesmennene om å delta på et felles samordningsmøte for å avtale 

forventninger til samarbeid i en pandemisituasjon. Utveksle strategiske vurde-
ringer, herunder innkalling og bruk av fylkesberedskapsrådet, status helseper-
sonellregistre, samarbeid om rapportering mm.

• Innkalle HF ved ledelse og smittevernansvarlige til samordningsmøte/”table 
top”-øvelse hvor særlig følgende momenter inngår:

o rapporteringsrutiner.

o kommunikasjonsstrategier.

o retningslinjer og muligheter på personalområdet (konsekvens av iverkset-
ting av fullmaktsbestemmelsene i beredskapsloven).
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o behov for å inngå avtaler med de ansattes organisasjoner, samt klargjøre 
regelverk for dispensasjoner i forhold til arbeidmiljøloven og helsepersonel-
loven, drøfte dette med de ansatte og forberede søknader.

o planer for reduksjon av ikke livsviktig, elektiv virksomhet.

o be HF’ene å avholde kontaktmøter med kommuner.

o be HF å ta kontakt med private aktører som har i sin avtale at de skal under-
legges HF i beredskapssituasjoner.

• Kartlegge forsyningsstatus av relevant materiell og vurdere ekstra anskaffelser 
og evt fordeling av beredskapsmateriell.

• Klargjøre status for mikrobiologisk analysekapasitet og gi føring for prioritering 
av analyser.

• Påse at HF i samarbeid med kommuner har planlagt for plutselig varsel om 
mulig influensasyke reisende fra utlandet. 

PANDEMI (WHO Pandemic phase)

Mulige tiltak -  RHF
• Påse at rapportering går som forutsatt.

• Vurder behov for å omfordele ressurser mellom HF og eventuelt endringer i 
HFenes oppdrag.

• Samarbeide fortløpende med Hdir, FHI og andre RHF. 

Mulige tiltak -  HF
• Innsats i tråd med egne pandemiplaner.

POSTPANDEMISK PERIODE (WHO Transition phase)

• Rapportering. 

• Evaluering.

• Omstilling til normal drift.

• Vurdere tiltak for å midlertidig øke kapasiteten på elektiv drift.
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Vedlegg 2: 
Lover, forskrifter og rundskriv

LOV 1994-08-05 nr 55: Lov om vern mot smittsomme sykdommer. 

FOR 1995-01-01 nr 100: Forskrift om allmennfarlige smittsomme  
sykdommer.  

FOR 2005-06-17 nr 610:  Forskrift om smittevern i helse- og omsorgs- 
tjenesten. 

FOR 1996-07-05 nr 700: Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere 
innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier.

FOR 1996-09-12 nr 903: Forskrift om innførsel, transport og annen håndte-
ring av materiale som er smittefarlig for mennesker.

FOR 1998-04-03 nr 327: Forskrift om transport, håndtering og emballering 
av lik samt gravferd.

FOR 1998-12-22 nr 1432: Forskrift om gjennomføring m.m. av undersøkel-
ser for smittsom sykdom av biologisk materiale for 
ikke-diagnostiske formål.

FOR 2009-02-13 nr 205:  Forskrift om tuberkulosekontroll.

FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopp-
lysninger i Meldingssystem for smittsomme syk-
dommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling 
om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkulose-
registerforskriften).

FOR 2003-11-14 nr 1353: Forskrift om innsamling og behandling av helse- 
opplysninger i Norsk overvåkningssystem for anti-
biotikaresistens hos mikrober (NORM-registerfor-
skriften).

FOR-2005-06-17 nr 611: Forskrift om Norsk overvåkingssystem for anti-
biotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
(NOIS-registerforskriften).

FOR 2005-10-11 nr 1196: Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og 
dyrehelsetjeneste mv.
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FOR 2003-06-20 nr 739: Forskrift om innsamling og behandling av helse-
opplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister 
(SYSVAK-registerforskriften).

FOR 2007-12-21 nr 1573: Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige 
hendelser av betydning for internasjonal folkehelse 
(IHR-forskriften).

FOR 2008-03-07 nr 222: Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved hånd-
tering av humane celler og vev.

FOR 2013-06-27 nr 843: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til under-
søkelse og behandling hos lege.

Rundskriv IS-11/2009:  Retningslinjer til § 4, 5 og 7 i forskrift om forhånds-
undersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet 
– antibiotikaresistente bakterier.

Rundskriv:  Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft 
i rom hvor det foretas operative inngrep og større 
invasive prosedyrer (operasjonsrom).

Rundskriv: Behov for pasientens samtykke i forbindelse med 
prøvetaking for allmennfarlige smittsomme sykdom-
mer.

Rundskriv:  Forhåndsundersøkelse av pasienter til gjestedialyse 
ved norske sykehus. 

LOV 1995-01-12-06:  Lov om medisinsk utstyr.

FOR 2005-12-15 nr1690: Forskrift om medisinsk utstyr.

FOR 2013-11-29 nr 1373: Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. 

LOV 1992-12-04-132:  Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).

FOR 1997-05-10-02: Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til  
teknisk bruk i helse- og sykepleie.

FOR 2009-12-18-1839: Forskrift om legemidler (legemiddelforskiften).
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LOV 2001-05-18-24:  Lov om helseregistre og behandling av helseopp-
lysninger (helseregisterloven).

LOV 2005-06-17-62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 
mv (arbeidsmiljøloven)

FOR 1996-12-06-1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og  
sikkerhetsarbeid i virksomheter  
(Internkontrollforskriften)

FOR 2011-11-06-1356: Forskrift om utforming og innretning av arbeids-
plasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften).

FOR 2011-12-06-1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeids- 
utstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om  
utførelse av arbeid).

FOR 2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for 
fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt 
smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift 
om tiltaks- og grenseverdier).

FOR 1997-12-19 nr 1323: Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, 
miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.

FOR 2001-04-30 nr 443: Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier 
på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften).

FOR 2003-12-18 nr 1848: Forskrift om godkjenning av biocider og biocid- 
produkter (biocidforskriften).

LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap.

FOR 2001-07-23 nr 881: Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og 
beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og 
sosial beredskap.

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.  
(matloven).
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FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann  
(Drikkevannsforskriften).

FOR 2008-12-221-1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene  
(næringsmiddelhygieneforskriften).

FOR 1983-07-08 nr 1252: Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. 
av næringsmidler. 

FOR 1993-12-21 nr 1381: Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt 
med næringsmidler.

FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle nærings-
middellovgivningen.

LOV 2002-06-14-20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker 
med farlig stoff og om brannvesenets rednings-
oppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).om 
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

FOR 2009-04-01-384: Forskrift om landtransport av farlig gods
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Vedlegg 3: 
Oversikt smittevern personell, oktober 2014

 

 

  

Smittevernlege Hygienesykepleier Kontorpersonell Annet smittevern-
personell 

Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk
Ahus 2 1,2 6 5,5 1 1 3 0,6 
OUS 4 3,1 10 9,4 2 2 13 11,4 
Innlandet 1 0,4 10 7,9       0,0 
Vestfold 1 0,5 3 3,2     1 0,0 
Østfold 1 1,0 4 4,0       0,0 
Sørlandet 1 0,8 6 5,6     2 0,8 
Sunnaas 1 0,1 1 1         
Telemark 1 0,4 2 1,7       0,0 
Vestre Viken 1 1,0 6 6,0     1 1,0 
Sum HSØ 13 8,5 49 44,7 3 3 20 14,9 
                  
Diakonhjemmet 1 0,2 1 1         
Lovisenberg 1 0,2 1 1         
 

25 
 

Vedlegg 4 Oversikt isolater, september 2014 
 

Enerom/isolat Ahus OUS 
Sykehuset Innlandet 

Sykehuset 
Vestfold 

Sykehuset 
Østfold  

Gjøvik Elverum Kongs-
vinger

Lille-
hammer Tynset 

Enkelt enerom 178 40 25 8 11 47 8 20 42 
Herav på 
intensivavd.     2 3 6 2 4   1 
Herav på nyfødtavd.       0     1 1 2 
Kontakt/ 
dråpesmitteisolat 56 67 14 3 1 6 1 15 10 
Herav på 
intensivavd. 3 5 2 0 1 1     1 
Herav på nyfødtavd. 2 2   0         0 
Mellomting mellom 
enkle enerom og fullt 
kontaktsmitteisolat     15 3 14 28 1 22 11 
Herav på 
intensivavd.     4 1         0 
Herav på nyfødtavd.       0       4 0 
Luftsmitteisolat  10 73 1 0 0 1 0 6 2 
Herav på 
intensivavd. 4 6 1 0       2 0 
Herav på nyfødtavd. 0 2   0         0 

 

Enerom/isolat 
Sørlandet sykehus 

Sykehuset 
Telemark

Vestre viken 
Sum 
HSØ Flekke-

fjord 
Kristian-

sand 
Aren-

dal 
Kongs-

berg Bærum  Ringe-
rike Drammen

Enkelt enerom 20   34     32 92   178 
Herav på 
intensivavd. 3   3     2     8 
Herav på nyfødtavd. 3   0           3 
Kontakt/ 
dråpesmitteisolat 4   10 7 1 15 11 16 64 
Herav på 
intensivavd.     0 2 1     2 5 
Herav på nyfødtavd.     0 0         0 
Mellomting mellom 
enkle enerom og fullt 
kontaktsmitteisolat     17 267 19 14 11 93 421 
Herav på 
intensivavd.     0   3 2     5 
Herav på nyfødtavd.     0         17 17 
Luftsmitteisolat    1 6 2 0 4 0 0 13 
Herav på 
intensivavd. 1 2 2 0         5 
Herav på nyfødtavd.     1 0         1 

 



3534

25 
 

Vedlegg 4 Oversikt isolater, september 2014 
 

Enerom/isolat Ahus OUS 
Sykehuset Innlandet 

Sykehuset 
Vestfold 

Sykehuset 
Østfold  

Gjøvik Elverum Kongs-
vinger

Lille-
hammer Tynset 

Enkelt enerom 178 40 25 8 11 47 8 20 42 
Herav på 
intensivavd.     2 3 6 2 4   1 
Herav på nyfødtavd.       0     1 1 2 
Kontakt/ 
dråpesmitteisolat 56 67 14 3 1 6 1 15 10 
Herav på 
intensivavd. 3 5 2 0 1 1     1 
Herav på nyfødtavd. 2 2   0         0 
Mellomting mellom 
enkle enerom og fullt 
kontaktsmitteisolat     15 3 14 28 1 22 11 
Herav på 
intensivavd.     4 1         0 
Herav på nyfødtavd.       0       4 0 
Luftsmitteisolat  10 73 1 0 0 1 0 6 2 
Herav på 
intensivavd. 4 6 1 0       2 0 
Herav på nyfødtavd. 0 2   0         0 

 

Enerom/isolat 
Sørlandet sykehus 

Sykehuset 
Telemark

Vestre viken 
Sum 
HSØ Flekke-

fjord 
Kristian-

sand 
Aren-

dal 
Kongs-

berg Bærum  Ringe-
rike Drammen

Enkelt enerom 20   34     32 92   178 
Herav på 
intensivavd. 3   3     2     8 
Herav på nyfødtavd. 3   0           3 
Kontakt/ 
dråpesmitteisolat 4   10 7 1 15 11 16 64 
Herav på 
intensivavd.     0 2 1     2 5 
Herav på nyfødtavd.     0 0         0 
Mellomting mellom 
enkle enerom og fullt 
kontaktsmitteisolat     17 267 19 14 11 93 421 
Herav på 
intensivavd.     0   3 2     5 
Herav på nyfødtavd.     0         17 17 
Luftsmitteisolat    1 6 2 0 4 0 0 13 
Herav på 
intensivavd. 1 2 2 0         5 
Herav på nyfødtavd.     1 0         1 

 

25 
 

Vedlegg 4 Oversikt isolater, september 2014 
 

Enerom/isolat Ahus OUS 
Sykehuset Innlandet 

Sykehuset 
Vestfold 

Sykehuset 
Østfold  

Gjøvik Elverum Kongs-
vinger

Lille-
hammer Tynset 

Enkelt enerom 178 40 25 8 11 47 8 20 42 
Herav på 
intensivavd.     2 3 6 2 4   1 
Herav på nyfødtavd.       0     1 1 2 
Kontakt/ 
dråpesmitteisolat 56 67 14 3 1 6 1 15 10 
Herav på 
intensivavd. 3 5 2 0 1 1     1 
Herav på nyfødtavd. 2 2   0         0 
Mellomting mellom 
enkle enerom og fullt 
kontaktsmitteisolat     15 3 14 28 1 22 11 
Herav på 
intensivavd.     4 1         0 
Herav på nyfødtavd.       0       4 0 
Luftsmitteisolat  10 73 1 0 0 1 0 6 2 
Herav på 
intensivavd. 4 6 1 0       2 0 
Herav på nyfødtavd. 0 2   0         0 

 

Enerom/isolat 
Sørlandet sykehus 

Sykehuset 
Telemark

Vestre viken 
Sum 
HSØ Flekke-

fjord 
Kristian-

sand 
Aren-

dal 
Kongs-

berg Bærum  Ringe-
rike Drammen

Enkelt enerom 20   34     32 92   178 
Herav på 
intensivavd. 3   3     2     8 
Herav på nyfødtavd. 3   0           3 
Kontakt/ 
dråpesmitteisolat 4   10 7 1 15 11 16 64 
Herav på 
intensivavd.     0 2 1     2 5 
Herav på nyfødtavd.     0 0         0 
Mellomting mellom 
enkle enerom og fullt 
kontaktsmitteisolat     17 267 19 14 11 93 421 
Herav på 
intensivavd.     0   3 2     5 
Herav på nyfødtavd.     0         17 17 
Luftsmitteisolat    1 6 2 0 4 0 0 13 
Herav på 
intensivavd. 1 2 2 0         5 
Herav på nyfødtavd.     1 0         1 

 



3736 37

Vedlegg 5: 
Statusbeskrivelse

5.1 Strukturelle forhold

Effekt av infeksjonsforebyggende arbeid i sykehus

Ved beregning av behov for smittevernressurser til å drive et effektivt infeksjons-
kontrollprogram må det blant annet tas hensyn til antall senger, liggetid, antall 
utskrivelser, dagbehandlinger, polikliniske konsultasjoner, bruk av pasienthotell, 
pasientsammensetning, kompleksitet og type klinisk virksomhet. Videre er antall 
ansatte i sykehuset av betydning. Økende krav til infeksjons registrering gir også 
økt behov for personell med spesiell kompetanse.

Smittevernpersonell 

Per september 2014 har regionen 8,4 årsverk (12 personer) for smittevernleger 
og 43,7 årsverk for hygienesykepleiere (48 personer), samt 14,9 årsverk (20 per-
soner) for annet smittevernpersonell (kontor, IKT, lab). Dette inkluderer smitte-
vernbistand til kommunene. Sykehusene Diakonhjemmet Sykehuss og Lovisenberg 
Diakonale Sykehus hadde til sammen 0,5 årsverk (3 personer) for smittevernlege 
og 3 årsverk for hygienesykepleier (3 personer). Bemanningen ved de enkelte  
helseforetak er vist i vedlegg 3.

Isolater og enerom

En oversikt over isolater og enerom ved de enkelte helseforetak i Helse Sør-Øst er 
vist i vedlegg 4.

Regionalt kompetansesenter for smittevern

Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS) skal bidra til å samle og styrke 
kompetansen innen smittevern i regionen. En samling er i tråd med vedtak i sty-
resak 108/2008, som sier at regionale funksjoner skal samles ett sted i regionen. 
Senteret er etablert ved Oslo universitetssykehus. 

Kompetansesenteret skal, i følge Forskrift om smittevern i helse- og omsorgs- 
tjenesten:

• Samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i 
foretaksgruppens helseinstitusjoner. 

• Yte sakkyndig hjelp til andre helseinstitusjoner i foretaksgruppen, herunder 
smittevernrådgivning, overvåking, kompetansehevende tiltak for personell, 
forskning og oppklaring av utbrudd i samarbeid med Nasjonalt folkehelse-
institutt.
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Generelle oppgaver for kompetansesenteret er dessuten:

• Bidra til, samt drive forskning og fagutviking innen fagfeltet. 

• Undervisning innenfor eget fagområde i grunn-, videre og etterutdanninger. 

• Veiledning og rådgivning i smittevern på regionalt nivå og sikre spredning av 
kompetanse til regionen for øvrig.

• Bidra til å gjøre informasjon om smittevern tilgjengelig for helsepersonell og 
publikum.

• Vedlikeholde regional smittevernplan med vedlegg.

Kompetansesenteret har en rådgivende rolle overfor Helse Sør-Øst RHF, som også 
kan utforme et eget mandat for kompetansesenteret der det angis hvilke oppgaver 
senteret skal ivareta ut over de som følger av Forskrift om smittevern i helse- 
tjenesten.

Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, immunologi og smittevern 

Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, immunologi og smittevern er rådgivende 
overfor Helse Sør-Øst RHF og har en viktig rolle for å sikre faglig koordinering 
og fagutvikling innenfor smittevernområdet i Helse Sør-Øst. Fagrådet er bredt 
sammensett med representanter fra alle helseforetak i regionen i tillegg til repre-
sentanter fra universitet og høyskoler og representant for brukerne. Fagrådet har 
dermed et overordnet regionalt perspektiv, der faglige innspill kan sees i sammen-
heng på tvers av fagfelt og helseforetak. 

En god koordinering mellom kompetansesenteret og fagrådet er viktig. Det vil ofte 
være naturlig at forslag utarbeidet av kompetansesenteret vurderes av fagrådet før 
det oversendes Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst vil sikre koordinering av arbeidet 
i kompetansesenteret og regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, immunologi og 
smittevern.
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5.2 Prosesser

Infeksjonsregistrering 

Helseforetakene i Helse Sør-Øst gjennomfører prevalensregistrering av helse-
tjenesteassosierte infeksjoner 2-4 ganger per år og kontinuerlig registrering av 
infeksjoner i operasjonsområde for de 5 inngrepene som det er pålegg om og som 
utføres i det enkelte sykehus.

Undervisning

Det gjennomføres nettbasert undervisning for smittevernpersonell hver 3. uke. 

En regional arbeidsgruppe utarbeider e-læringsprogrammer i smittevern. Så langt 
er det laget programmer for håndhygiene, basale smittevernrutiner, isolering,  
preoperative forberedelser, desinfeksjon og MRSA. 

Smittevernpersonell gjennomfører omfattende undervisning i helseforetakene, 
men det finnes ingen samlet oversikt over dette.

Regionale samarbeidsmøter i smittevern

Smittevernpersonell samles til regionalt samarbeidsmøte 4 ganger årlig.

Infeksjonskontroll.no

Helse Sør-Østs nettside for smittevern inneholder fagstoff, retningslinjer, nyheter 
og annen informasjon om smittevern og retningslinjer.

Felles retningslinjer og prosedyrer

Utarbeidelse av felles retningslinjer og prosedyrer pågår løpende og publiseres på 
Infeksjonskontroll.no.
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5.3 Resultatindikatorer 

Prevalensandel av helsetjenesteassosierte infeksjoner

Prevalensregistrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner gjennomføres 4 ganger 
årlig på nasjonalt nivå. To av disse er obligatoriske og gjennomføres i 2. og 4. kvartal 
(mai og november). Resultatene for Helse Sør-Øst samlet ved de fire siste under- 
søkelsene (for infeksjoner som skal rapporteres til Nasjonalt folkehelseinstitutt) er vist 
i tabell 1.

Tabell 1. Prevalensandel av helsetjenesteassosierte infeksjoner i Helse Sør-Øst 2013 –2014

Ved prevalensregistreringene i mai og november 2014 ble det registrert henholdsvis 
5373 og 5475 inneliggende pasienter. Fordelingen på infeksjonstyper er vist i figur 1. 

Figur 1. Fordeling på typer av helsetjenesteassosierte infeksjoner ved prevalens-
registreringene  i mai og november 2014, samlet for alle HFene i Helse Sør-Øst.
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Insidensandel av infeksjoner i operasjonsområde

Resultatene av insidensregistrering av infeksjoner i operasjonsområde i 2013, samlet 
for Helse Sør-Øst er vist i tabell 3.

Tabell 3. Infeksjoner i operasjonsområde etter koronar bypass, keisersnitt, innsettelse av 
totalprotese og hemiprotese i hofte, kolecystectomi og kolonkirurgi ved helseforetakene i 
Helse Sør-Øst i 2013.
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INNGREP INFEKSJON ANTALL INSIDENS 
Koronar bypass 
Antall: 294 

Infeksjoner totalt (overflatisk, dyp og 
organ/hulrom) 21 7,14 
Legediagnostiserte infeksjoner 17 5,78 
Dype infeksjoner og organ-/hulromsinfeksjoner 6 2,04 

  
Keisersnitt         
Antall: 5 507 

Infeksjoner totalt (overflatisk, dyp og 
organ/hulrom) 289 5,25 
Legediagnostiserte infeksjoner, totalt 226 4,1 
Dype infeksjoner og organ-/hulromsinfeksjoner 50 0,91 

  
Totalprotese hofte 
Antall 2 990 

Infeksjoner totalt (overflatisk, dyp og 
organ/hulrom) 89 2,98 
Legediagnostiserte infeksjoner, totalt 67 2,24 
Dype infeksjoner og organ-/hulromsinfeksjoner 38 1,27 

  
Hemiprotese hofte 
Antall 1 727 

Infeksjoner totalt (overflatisk, dyp og 
organ/hulrom) 80 4,63 
Legediagnostiserte infeksjoner, totalt 73 4,23 
Dype infeksjoner og organ-/hulromsinfeksjoner 47 2,72 

  
Kolecystectomi 
Antall: 1 968 

Infeksjoner totalt (overflatisk, dyp og 
organ/hulrom) 156 7,93 
Legediagnostiserte infeksjoner, totalt 111 5,64 
Dype infeksjoner og organ- /hulromsinfeksjoner 26 1,32 

  
Kolonkirurgi 
Antall: 1424 

Infeksjoner totalt (overflatisk, dyp og 
organ/hulrom) 237 16,64 
Legediagnostiserte infeksjoner, totalt 224 15,73 
Dype infeksjoner og organ- /hulromsinfeksjoner 99 6,95 

  
Samlet           Antall: 
13.917 

Infeksjoner totalt (overflatisk, dyp og 
organ/hulrom) 872 6,27 
Legediagnostiserte infeksjoner, totalt 718 5,16 
Dype infeksjoner og organ- /hulromsinfeksjoner 266 1,91 
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Bruk av antiinfektiva

Mange av helseforetakene registrerer prevalens av antibiotikabruk i forbindelse 
med prevalensregistreringen av infeksjoner, men resultatene aggregeres ikke på 
regionalt nivå. Når det gjelder forbruk av antiinfektiva til systemisk bruk, utarbeider 
Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten en årlig 
rapport over leveranse fra apotek uttrykt i definerte døgndoser, justert for ligge-
døgn på institusjonsnivå.

Figur 2. Totalforbruk av antibiotika i ved helseforetakene i Helse Sør-Øst i perioden 
2010-2014, korrigert for liggetid.

 
 
Figur 2. Totalforbruk av antibiotika i ved helseforetakene i Helse Sør-Øst i perioden 2010-2014, 
korrigert for liggetid.!
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