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Mål 

• Hindre spredning av ESBL-holdige bakterier ved 
norske helseinstitusjoner 



Definisjoner 

• ESBL står for extended spectrum betalactamase 
• ESBL-holdige bakterier deles inn i tre hovedgrupper: ESBLA, ESBLM og 

ESBLKARBA
1 

 

• ESBLA/M-holdige bakterier er i hovedsak resistente mot penicilliner og de 
fleste cefalosporiner, men ikke karbapenemer.  

 

• ESBLKARBA-holdige bakterier er resistente mot alle betalaktamantibiotika 
(penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer). De samlede 
resistensegenskapene hos ESBLKARBA-holdige bakterier gjør bakteriene 
multiresistente. 

 
1 Giske CG, Sundsfjord AS, Kahlmeter G et al. Redefining extended-spectrum β-lactamases: balancing science and clinical need. J Antimicrob 
Chemother. 2009;63:1-4 



Registrerte tilfeller 

Påviste tilfeller av ESBLKARBA ble meldingspliktig til MSIS i juni 
2012. Meldte tilfeller per måned: 



Tiltak i sykehus 

Screening ved innleggelse: 

• Tidligere fått påvist ESBL-holdige bakterier  

 

eller siste 12 mnd har: 

• vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden 

• vært innlagt i helseinstitusjon i Norge/Norden mens det pågikk 
utbrudd  

• bodd sammen med person som har fått påvist ESBL 

 

Ikke forhåndsundersøkelse av helsepersonell 

 



Tiltak i sykehus 

Smitteoppsporing ved uventet funn: 

• Lokal vurdering av risiko for spredning 

 

• Smitteoppsporing omfatter alle pasienter dersom: 
– Høy risiko for spredning 

– Spesielt infeksjonsutsatte pasienter 

– Funn av ESBLKARBA 

• Ved ESBLKARBA vurdere ny runde med smitteoppsporing etter 4 
uker eller teste alle ved innleggelse og utskriving i en periode 

 

• Smitteoppsporing omfatter normalt ikke ansatte 

 



Tiltak i sykehus 

Isolering: 

• Kontaktsmitteisolering er aktuelt ved: 
– Bekreftet funn eller begrunnet mistanke av ESBLKARBA 

– Funn av ESBLA/M og ligger på avdeling med spesielt infeksjonsutsatte 

– Funn av ESBLA/M og høy risiko for spredning 

 

Isoleringsregime: 

• Pasienten isoleres etter regime for kontaktsmitteisolering 

• Pasienten bør ikke oppholde seg i fellesarealer 

 



Tiltak i sykehus 

Enerom uten isolering: 

• Tiltak uten isolering kan vurderes ved: 

– Funn av ESBLA/M (særlig E. coli) og pasienten ikke ligger på avdeling med 
spesielt infeksjonsutsatte og det foreligger ikke høy risiko for spredning 

 

Anbefalte tiltak når pasienten ikke isoleres: 

• Enerom fortrinnsvis med eget bad/toalett 

• Personalet følger basale smittevernrutiner 

• Pasienten kan bevege seg fritt i avdelingen om risiko for spredning kan 
begrenses 

• Pasienten bør ikke benytte seg av buffet/selvbetjent matservering 

 



Tiltak i sykehus 

Miljørettede tiltak 

• Hyppig renhold, punktdesinfeksjon av berøringspunkter og 
sluttdesinfeksjon 
 

Informasjonsflyt 

• Merking (flagging) av pasientjournalen 

• Sikre nødvendig informasjon om smittestatus og tiltak ved 
overflytting 

• Informere pas. og pårørende om nødvendighet av god 
håndhygiene 

 

 Varighet av tiltak 

• Så lenge pas. er innlagt  - og ved nye innleggelser 



Tiltak i sykehjem 

• Ingen screening eller forhåndsundersøkelse av pas./ansatte 

• Ett fast regime uavhengig av resistensmekanisme, individuelle 
risikofaktorer eller type avdeling: 
– Personalet følger basale smittevernrutiner 

– Enerom med eget bad og toalett 

– Beboer kan bevege seg fritt på avdelingen 

– Stell og toalettbesøk bør kun foregå på beboerens rom/toalett 

– Ikke benytte seg av buffet/selvbetjent matservering 

– Daglig rengjøring av beboerrom – spesielt kontaktpunkter og bad 

– Brukte tekstiler håndteres som smittetøy 

• Følge regimet under hele oppholdet, men tilpasse tiltakene 
slik at de er gjennomførbare 


