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Bakterier

• Bakteriene kan 
tilpasse seg 
forskjellige 
livsbetingelser og 
formerer seg. 



En teskje hagejord:

– Mer enn 100 ulike 
mikrobearter

– Til sammen ca. 1 milliard 
bakterier og 100 000 
soppceller

I kroppen

– Milliarder av mikrober på 
hud, slimhinner, i tarm 
osv



Infeksjonssykdom

• Kolonisering

– Bakteriene har bundet seg til hud/slimhinner 
men gir ikke sykdom

– Kan imidlertid spres til andre med svekket 
immunforsvar og gi sykdom der

• Infeksjonssykdom

– Bakteriene har bundet seg til vev i kroppen, 
formert seg der og gir symptomer på sykdom



Smittevern hensikt

• Beskytte den ansatte, beboer/pasienter og 
miljøet

• Redusere mengden smittestoff

• Unngå at det oppstår infeksjoner 

• Hindre/redusere smittespredning ved 
infeksjoner

• Smitteverntiltak skal iverksettes uavhengig av 
beboerens smittestatus
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Smittevernutfordringer  
• Flere eldre pasienter

• Utføres mer avansert behandling og pleie

• Økende antall pasienter særlig mottakelige for 
infeksjoner

– Behandlingsgrenser flyttes

– Immunsvekkede pasienter

– Tidlig utskrivelse fra sykehus med

utveksling av mikrober mellom spesialist og 
primærhelsetjenesten

– Økt reisevirksomhet



Bakterier tenger vi dem?  

• Ufarlig tilstede –
koloniserte

• Nyttige og nødvendige 
(tarmbakterier)

• Sykdomsfremkallende

• 1500 arter

• 10 x versus bakterier 
versus celler i kroppen
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Basale rutiner 
• Håndhygiene

• Hostehygiene

• Pasientplassering

• Personlig beskyttelsesutstyr 

– Beskyttelse av hendene

– Beskyttelse av munn og nese

– Beskyttelse av øyne

– Beskyttelse av arbeidstøy og hud

• Håndtering av pasientnært utstyr

• Renhold og desinfeksjon

• Avfallshåndtering

• Håndtering av sengetøy og tekstiler

• Trygg injeksjonspraksis 

• Desinfeksjon av hud

• Beskyttelse mot stikkskader

Fargekoder for isolasjons

regimer



invisible beauty…
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Hvordan spres smitte?
• Via personalets hender og arbeidstøy på grunn av manglende 

overholdelse av smitteverntiltak

• Dårlig rengjort utstyr og felles kontaktpunkter









Den usynlige utfordring

• Den usynlige utfordingen

https://www.youtube.com/watch?v=XywY2QSGMDY


Smittemåter



Kontaktsmitte

Indirekte

Via våre hender, utstyr, felles berøringspunkter 
-dørhåndtak, vannkraner, bord,  lysbryter



Direkte





Mål for smitteverntiltakene MRSA og 
andre bakterier med særlig 
utfordrende resistensmønstre som 
VRE ikke skal etablere seg og bli en 
fast del av bakteriefloraen ved norske 
helseinstitusjoner.
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Hvor skal pasienten ligge?

Pasienter som kan forurense omgivelsene 
med urin, avføring, oppkast, luftveissekreter,

puss eller andre kroppsvæsker på grunn av 
sykdom eller manglende personlig hygiene 
plasseres på enerom



Arbeidstøy
• Synlig piercing og andre 

smykker hører ikke til 
arbeidstøyet

• Sokker anbefales å bruke

• Egne arbeidssko som 
bare benyttes i 
institusjonen

• Privattøy skal ikke brukes 
utenpå arbeidstøyet



Arbeidstøy

Mikrober overføres med tekstiler

• Uten plastforkle 27,3% - 80.0%
• Med plastforkle 8,7% - 31,8%



Bruk forkle I alle stell
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Skoovertrekk
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Hjemmetjenesten 

Institusjon 



Munnbind 

Kirurgisk munnbind brukes for å verne slimhinner i munn 
og nese mot sprut fra mulig infisert  materiale 

Hindre dråpesmitte 

Munnbind skal bare brukes i utvalgte situasjoner. Skal tas 
av og kastes  umiddelbart etter bruk 

Ett brukt munnbind er = et brukt lommetørkle





Håndhygiene
Det viktigste enkelttiltaket for å hindre   

smitteoverføring i helsetjenesten



Håndhygiene

Eller 



Basert på dette geografiske konseptet har WHO definert 5 
indikasjoner for når man må utføre håndhygiene under 
pleie/behandling: 

«Five Moments for

Hand Hygiene»

Håndhygiene til rett tid



Hånddesinfeksjon

• Etanolbasert hånddesinfeksjonsmiddel i flytende eller gel form, er i de 
fleste situasjoner anbefalt metode for håndhygiene i helsetjenesten.

• Hånddesinfeksjon med skum anbefales ikke. Erfaringene viser at 
skummet kan være vanskelig å dosere, og at det ofte krever lang 
tørketid dersom tilstrekkelig mengde skum benyttes. 

• Hånddesinfeksjon:

• er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste mikroorganismer

• tar kortere tid å gjennomføre

• er lettere å gjennomføre der man arbeider («point of care»)

• er mer skånsomt for huden på hendene



Bakterie

kolonier

Urene fingre

Hånddesinfeksjon
Resultat



Håndvask 

• Når hendene er synlig skitne eller tilsølt med organisk 
materiale som kroppsvæsker og mat.

• Ved kjent eller mistenkt smitte med sporedannenede
bakterier som clostridium difficile. 

• Ved kjent eller mistenkt smitte med nakne virus som norovirus
og rotavirus, når hansker ikke er benyttet.

• Etter toalettbesøk.

• Etter kontakt med kjemikalier. 



Bruk av hansker
• Bruk av hansker erstatter ikke 

behovet for håndhygiene, hansker er 
ingen absolutt barriere.

• Hansker beskytter helsepersonells 
hender mot kontaminering av 
mikroorganismer fra blod og andre 
kroppsvæsker.

• Bruk av hansker knyttes til konkrete 
arbeidsoppgaver. 

• Hanskene tas på like før prosedyren 
starter, kastes umiddelbart etter bruk 
og håndhygiene utføres. 

Bruk av hansker erstatter ikke 
håndhygienetiltak

≠



Valg av hanske

• Lateks – eller nitrilhansker anbefales som 
førstevalg ved pleie, behandling og undersøkelse i 
helsetjenesten. 

• For å sikre tilstrekkelig beskyttelse bør det 
benyttes hansker med lang mansjett.

• Vinylhansker anbefales ikke pga. dårlige 
barriereegenskaper.
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Ringer

o Helsepersonell med ring på 
hendene har over dobbelt så hyppig 
tarmbakterier (Enterobacteriaceae) 
på hendene. Dette gjelder også de 
som bærer en glatt giftering.



Helsepersonell som bærer 
armbåndsur har tre ganger så 
mange bakterier på hendene.



Helsearbeidere med lange negler (> 2 mm) har 
over dobbelt så hyppig gule stafylokokker på 
hendene.



• Kunstige negler og/eller 
neglepynt gir hyppigere 
forekomst av potensielt 
patogene bakterier på 
hendene

• Neglelakk med farge 
hindrer kontroll av renhold 
under neglene.
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Avfallshåndtering



Håndtering av tekstiler 

• Rett i tøysekk

• Vått/ forurenset håndterers slik at det ikke kommer i 
kontakt med hud , slimhinner eller personalets 
arbeidstøy

• Synlig forurenset arbeidstøy skiftes straks.

• Arbeid rolig slik at støv ikke virvles opp fra tøyet.



Gult =

Smittetøy eller 
Utstyr med 

smitteførende    
materiale 

http://www.swm.no/sitefiles/site9/shop/skittentoysekk-sts_23_2012-04-24-13-15-55.jpg


Renhold

Kunnskap og kommunikasjon

hyppighet og metode



Unngå stikkskader 
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Spørsmål?  


