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Kven vert isolert? 

Kvifor  vert dei isolert? 

Er det god praksis? 

Er det forsvarleg praksis? 

Er det lov?! 



Isolert pasient 

• stigmatisert 

• forseinka utredning 

• forseinka behandling 

• dårlegare tilbod 

• redusert livskvalitet 



Isolert pasient 

• medbestemming  

• kontroll over eigen situasjon 

• maktesløyse 

 



Isolert pasient 

• Bruk av frakk, hanskar, hette og munnbind 

skaper avstand  

 
«Pasienten hadde vanskelig for å kjenne sykepleier igjen, 

og en pasient hadde fortalt at han kviet seg for å spørre 

hvem sykepleierne var for ikke å fornærme dem.» 
 

Esther van Vliet, Sykepleien 2003  



Isolert pasient 

• ikkje nok tid til dei isolerte pasientane, ofte 

overlatt til seg sjølv 

 
 «De isolerte pasientene opplevde ikke travelheten på 

korridoren, men levde i sin egen verden. Pasientene ble 

stresset og irritert fordi personalet hadde det så travelt.» 
 

Esther van Vliet, Sykepleien 2003  

 



Isolert pasient 

• endra døgnrytme under 

isolasjonsperioden 

 - dagsoving 

 - passivitet 

 

• tida vert lang 
«De har en annen tidsoppfatning på et lite stille rom der de 

kun hører susingen i taket» 
Esther van Vliet, Sykepleien 2003  

 



Isolert pasient 

• Korleis aktivisera pasienten? 

 
«Pasienter som isoleres lenge blir ofte påvirket psykisk i 

form av begynnende depresjon. De blir mer passiviserte, 

lar spill og program på fjernsyn stå på døgnet rundt, slutter 

å lese, steller seg ikke, sover hele dagen, trekker seg inn i 

seg selv. Pasientene blir rett og slett annerledes.» 
Esther van Vliet, Sykepleien 2003  

 

 



Isolert pasient 

• Frisk luft? 

 
«Sykepleierne erfarte at pasientene vegret seg for å gå tur 

til tross for at de ønsket å komme seg ut av rommet. Dette 

forklarte sykepleierne med at pasientene måtte ha med seg 

munnbind ut og bruke det når de ble tilsnakket av andre 

mennesker.» 

 Esther van Vliet, Sykepleien 2003  

 



Isolert pasient 

• manglande informasjon 

• motstridande informasjon 

• informasjon gitt på ein uforståeleg måte for 

pasientane 

 - almentilstand? 

 - språk? 

 - kultur? 



 

 
 

 

«Statens Helsetilsyn har sendt ut en bekymringsmelding til hele Helse-

Norge etter to tilfeller der folk har blitt nektet legehjelp på grunn av 

meticillinresistente gule stafylokokker, eller MRSA» 

 

NRK Østfold 15.07.2009 



Smittevernloven 

§ 1-1. Lovens formål  

• Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme 

sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i 

befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge 

eller føres ut av Norge til andre land.  

• Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i 

verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i 

smittevernarbeidet.  

• Loven skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet 

av smitteverntiltak etter loven.  

 



Smittevernloven § 5-3 

Tvungen isolering i sykehus 

«Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom 

sykdom eller motvirke at den blir overført, skal legen, eventuelt 

kommunelegen be en smittet person om å la seg isolere. 

 

Dersom en smittet person motsetter seg isolering etter første ledd og 

andre tiltak som kan forebygge eller motvirke overføring av sykdommen 

har vært forsøkt eller det er overveiende sannsynlig at slike tiltak ikke 

vil føre frem, kan det gjøres vedtak om at vedkommende skal legges 

inn på sykehus til isolering. Slik tvungen isolering kan bare 

gjennomføres når dette etter en helhetsvurdering er den klart mest 

forsvarlige løsningen i forhold til faren for smitteoverføring og den 

belastningen som tvangsinngrepet må antas å medføre, og det er 

overveiende sannsynlig at andre ellers vil bli smittet» 

 



Pasientrettighetsloven § 4 

Hovedregel om samtykke  

«Helsehjelp kan bare gis med pasientens 

samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel 

eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp 

uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, 

må pasienten ha fått nødvendig informasjon om 

sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen» 

 



Helsepersonellova § 4, første ledd: 

 

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i 

samsvar med de krav til faglig forsvarlighet 

og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut 

fra helsepersonellets kvalifikasjoner, 

arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.» 



Kva er fagleg forsvarleg? 

Litt forenkla:  

• det som ein alminneleg god utøvar av det 

aktuelle faget ville ha gjort i ein tilsvarende 

situasjon 

• I samsvar med det som er vanleg praksis 

og vurderingar innanfor eit fagfelt. 



Helsepersonellova §4 

• Kva tyder «omsorgsfull hjelp»? 

 

At helsepersonellet i si verksemd skal ha 

pasienten sitt beste som styrande verdi. 



Helsepersonellova § 4, andre ledd: 

 

«Helsepersonell skal innrette seg etter sine 

faglige kvalifikasjoner, og skal innhente 

bistand eller henvise pasienter videre der 

dette er nødvendig og mulig. Dersom 

pasientens behov tilsier det, skal 

yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og 

samhandling med annet kvalifisert 

personell» 



Helsepersonellova §4 

• grunnlag for helsepersonell sine faglege 

vurderingar og beslutningar i dagleg 

praksis! 

• kravet er retta mot kvar enkelt 

helsearbeidar 



Driv alle eller ingen fagleg 

forsvarleg praksis?! 





Results: 

Active screening for ESBL carriage could be performed in 133 

consecutive contact patients. Transmission confirmed by PFGE 

occurred in 2 (1.5%) of 133 contact patients, after a mean exposure to 

the index case of 4.3 days. 

 

Conclusions:  

The estimated rate of spread of ESBL -producing Enterobacteriaceae—

in particular, Escherichia coli— was low in a tertiary care university-

affiliated hospital with high levels of standard hygiene precautions. The 

low level of nosocomial transmission and the rapid emergence of 

community-acquired ESBL challenge the routine use of contact 

isolation in a non-epidemic setting, saving resources and potentially 

improving patient care. 





Kliniske isolat 

Asymptomatiske 

 bærarar 

Patogene mikrobar i sjukehus 



Isolert pasient 

• Er det vi gjer fagleg forsvarleg? 

• Kva er formålet med tiltaket? 

• Tidsperspektiv? 

• Er det innhenta faglege råd frå 

smittevernpersonell? 

• Gyldig samtykke ? 

 -informert, kompetent og utan skjult 

  tvang 

 



Isolert pasient 

• Er fordelar og ulemper tilfredsstillande 

avvegne i det einskilde tilfellet? 

 

• Er det behov for kompensasjon når tiltaka 

inneber avgrensingar i livsførsla? 

 



Isolert pasient 

God praksis varierer med tida 

 

•  Det som var god praksis i går, er ikkje 

nødvendigvis god praksis i dag 

• God praksis i dag er ikkje nødvendigvis 

god praksis i morgon 




