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• Vestre Viken stiftet 30. mars 2009

• Et av de største helseforetakene i landet

• Har rundt 9 400 ansatte

• Leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester 
til 490 000 mennesker i 26 kommuner

Kongsberg sykehus Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus



Avdeling for smittevern i Vestre Viken

• 1  avdelingssjef (hygienesykepleier)

• 1 Smittevernoverlege

• 6 Hygienesykepleiere (stedlige)

• 1 Spesialrådgiver
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Infeksjonskontrollprogram (IKP) 



Bestemmelser om smittevern i helse- og 
omsorgstjenesten



Forskrift om smittevern i helse- og 
omsorgstjenesten

• Fastsatt 17. juni 2005

• Hjemmel i Smittevernloven



§ 1-1.Formål

«Forskriften har som formål å forebygge og 
begrense forekomsten av infeksjoner i helse- og 
omsorgstjenesten»



Infeksjon i helse og omsorgstjenesten

• Følgende infeksjoner er omfattet av 
forskriften:

– Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)

• Infeksjoner som oppstår under eller etter, og som 
følge av opphold i institusjon



§ 1-2.Virkeområde

• Sykehjem

• Døgnplasser som kommunen oppretter for å 
sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp



§ 2-1.Plikt til å ha infeksjonskontrollprogram og 
ansvar for gjennomføring

«Alle institusjoner  som omfattes av forskriften, skal 
ha et infeksjonskontrollprogram»

«Ledelsen ved institusjonen skal sørge for at 
infeksjonskontrollprogrammet utformes, iverksettes 
og vedlikeholdes som en del av institusjonens 
internkontrollsystem»



§ 2-4.Organisering i kommunen

«Kommunen skal i samarbeid med 
kommunelegen sørge for at kommunale 
institusjoner som omfattes av forskriften, har 
tilgang på tilstrekkelig smittevernekspertise og 
andre faglige ressurser til å ivareta de kravene 
denne forskriften stiller»



Hva er et infeksjonskontrollprogram (IKP)?



Hva er et infeksjonskontrollprogram (IKP)?

«Et program som omfatter alle nødvendige 
tiltak for å forebygge og motvirke infeksjoner i 
institusjonen og for håndtering og oppfølging
ved utbrudd av slike infeksjoner»



Hva er et infeksjonskontrollprogram (IKP)?

• Består av to hovedkomponenter:

a) Infeksjonsforebygging 

b) Infeksjonsovervåking

Forskriften er detaljert og konkret i forhold 
til hva programmet skal inneholde



a) Infeksjonsforebygging

Skriftlige retningslinjer for: 

1. Generelle smitteverntiltak

2. Undersøkelse, behandling og pleie

3. Bruk av antibiotika i virksomheten og for 
isolering av pasienter med smittsomme 
sykdommer



a) Infeksjonsforebygging

1. Generelle smitteverntiltak:
 Håndhygiene

 Arbeidstøy

 Beskyttelsesutsyr

 Hansker

 Munnbind 

 Beskyttelsesfrakk



a) Infeksjonsforebygging

Forebygging av yrkesbetinget smitte hos 
helsepersonell, veiledning i smitteprofylakse og 
vaksinasjon

Renhold 

Håndtering, rengjøring og desinfeksjon av 
tekstiler, senger og sengeutstyr 



a) Infeksjonsforebygging

Avfall

Håndtering og transport av smittefarlig 
materiale, inkl. pasientprøver

Håndtering, rengjøring, desinfeksjon og 
sterilisering av utstyr

Sterilforsyning

Innkjøp og kontroll av medisinsk utstyr



a) Infeksjonsforebygging

2. Undersøkelse, behandling og pleie:

Urinveisinfeksjoner

Postoperative sårinfeksjoner

Nedre luftveisinfeksjoner 

Intravaskulære infeksjoner og septikemier

Hudinfeksjoner 

Alvorlige infeksjoner fremkalt av 
antibiotikaresistente bakterier 



b) Infeksjonsovervåking

1.Et system for overvåking av infeksjoner i 
institusjonen

2.Retningslinjer for oppklaring og 
begrensning av utbrudd av infeksjoner



b) Infeksjonsovervåking

1. Overvåking:
– ”Vedvarende, systematisk innsamling, 

sammenstilling, analyse og tolkning av data om 
infeksjoner og spredning av informasjon, slik at 
nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes”

– Systemet skal gi ledelsen nødvendig oversikt over 
forekomsten av infeksjoner som følge av opphold i 
institusjonen



b) Infeksjonsovervåking

• Deltagelse i prevalensundersøkelsene to 
ganger årlig er obligatorisk for alle 
sykehjem

• Fra og med prevalensundersøkelsen i mai 
2015 skal sykehjem også registrere 
antibiotikabruk



Prevalensundersøkelse

• Prevalens = forekomst

• Registrerer de fire vanligste 
infeksjonstypene

– Urinveisinfeksjoner

– Nedre luftveisinfeksjoner

– Postoperative sårinfeksjoner

– Infeksjoner i huden

• Et øyeblikksbilde (2 x pr år) vår og høst



Prevalensundersøkelse

• Kartleggingsarbeid:

– Gjennomføres prevalensundersøkelser?

• Gjøres resultatene kjent blant de ansatte?

• Brukes resultatene i det infeksjonsforebyggende 
arbeidet?



Prevalensundersøkelse

• Funn:

– De fleste sykehjemmene hadde gjennomført 
prevalensundersøkelse en eller flere ganger, 
men:

• Ingen hadde dette som en etablert praksis 

• Ingen av sykehjemmene brukete resultatene i det 
infeksjonsforebyggende arbeidet



Prevalensundersøkelse 

• Forbedringstiltak:

– Gjennomføring av prevalensundersøkelser 

– Bruk av resultatene i det 
infeksjonsforebyggende arbeidet



Prevalensundersøkelse

• Alle sykehjemmene:

– Gjennomfører prevalensundersøkelser (få 
unntak)

– Får tilbakemelding på resultater (tekst og graf)

• Konkrete anbefalinger (tiltak)i forhold til resultater

• Oppfordres til å spre informasjon om resultater og 
anbefalte tiltak i avdelingene der hvor det praktiske 
smittevernarbeidet utføres

• Resultater danner utgangspunkt for undervisning





b) Infeksjonsovervåking

2.Mistenkte eller påviste utbrudd av 
smittsomme sykdommer i kommunal 
helseinstitusjon skal varsles til 
kommuneoverlegen og fylkesmannen

– Kommuneoverlegen skal, dersom mistanken 
ikke raskt kan avkreftes, varsle 
Folkehelseinstituttet



Presisering

• Programmet skal tilpasses den enkelte 
virksomhet og være basert på en 
risikovurdering og identifisering av kritiske 
punkter i institusjonen



Oppsummering så langt



Oppsummering så langt

• Infeksjonskontrollprogram (IKP)

– System for forebygging av infeksjoner i 
institusjonen og for håndtering av utbrudd av 
slike infeksjoner

• Består av to hovedkomponenter:

a) Infeksjonsforebygging  

b) Infeksjonsovervåking 



Hvordan få på plass et IKP?



Hvordan få på plass et IKP?

• Kompetanse 

• Ressurser



Hvordan få på plass et IKP?

• Kommunen står fritt til å velge hvordan:

– Utvikle det selv

– Kjøpe bistandstjeneste fra helseforetak under 
det regionale helseforetaket eller hos andre 
tilbydere

– Flere kommuner kan samarbeide



Hvordan få på plass et IKP?

• Utpeke personer med spesielle oppgaver i 
smittevernarbeidet i institusjonen

• Utdanne smittevernpersonell 
(hygienesykepleiere)







Eksempel

• På hvordan fem kommuner i Buskerud har 
fått på plass et infeksjonskontrollprogram



Avtale om bistand innen smittevern

Tilbud sendt til kommuner



Avtale om bistand innen smittevern

• Mellom Kongsberg sykehus og fem 
kommuner i Buskerud:

– Kongsberg

– Flesberg

– Rollag

– Nore- og Uvdal

– Sigdal

• Sykehjemmene omfattes av avtalen



Avtale om bistand innen smittevern

• Utarbeidelse og etablering av 
infeksjonskontrollprogram:

– Hygienehåndbok 

– Utarbeidet av hygienesykepleier i samarbeid 
med kommunen

– Godkjent av kommunelegen

– Revideres / oppdateres jevnlig



Avtale om bistand innen smittevern

• Gi råd til institusjonene vedrørende 
infeksjonsovervåking

• Tilbud om undervisning og opplæring
• Hygienerunde (rapport / forbedringstiltak)
• Mulighet for telefonkontakt / e.post
• Bistand ved utbrudd
• Bistand i byggesaker (ombygging / nybygg)
• Bistand ved innkjøp
• Hygienesykepleier rykker ut ved behov



Infeksjonskontrollprogram for kommunale 
sykehjem

• Som har avtale om bistand innen smittevern 
med Vestre Viken, Kongsberg sykehus



Infeksjonskontrollprogram for kommunale 
sykehjem

• Overordnede dokumenter

• Hygienehåndbok (prosedyrer)



Overordnede dokumenter

• Forord

• Opplæring 

• Overordnede krav

• Kontaktinformasjon



Hygienehåndbok (prosedyrer)

• Alfabetisk liste over infeksjonssykdommer
• Antibiotika
• Basale smittevernrutiner
• Arbeidstøy og beskyttelsesutstyr
• Rengjøring og desinfeksjon
• Avfallshåndtering
• Tekstilhåndtering
• Lagring av rent og sterilt utstyr
• HMS - smittevern for personalet
• Forebygging av urinveisinfeksjoner 
• Forebygging av sårinfeksjoner
• Forebygging av luftveisinfeksjoner
• Forebygging av mage-/tarminfeksjoner
• Forebygging av øyeinfeksjoner
• Forebygging av intravaskulære infeksjoner
• Antibiotikaresistente bakterier
• Tuberkulose
• Isolering
• Overvåking



Implementering (iverksettelse) av IKP

Erfaringer



Etablering av infeksjonskontrollprogram

• Etablering (gjøre fast)

– Implementering (iverksettelse)



Implementering (iverksettelse)

• IKP inneholder skriftlige krav, rutiner og 
prosedyrer for infeksjonsforebyggende 
tiltak

• Kjent og etterleves



Implementering (iverksettelse)

• Kjent:

– Undervisning og opplæring 

• Etterlevelse: 

– Oppfølging

• Lederansvar
– Innhold i IKP kjent også blant ledere

– Kontinuerlig arbeid



Kjent: Undervisning og opplæring

• Alle sykehjemmene får:

– Tilbud om smittevernkurs årlig (minimum)

– Flere like kurs over 1-2 dager

• Målsetning er å nå alle ansatte 

– I tillegg gjennomføres kurs:

• På forespørsel

• Ved utbrudd

• Ved spesielle kasus, problemstillinger



Kjent: Undervisning og opplæring

• Oppfordres til:

– Gjennomgang av utvalgte prosedyrer 

– Tenke igjennom hva smitteverntiltakene 
innebærer i praksis

– Vurdere om tiltakene som omtales i 
prosedyrene gjennomføres

– Iverksette eventuelle forbedringstiltak



Kjent: Undervisning og opplæring

• Inviteres til aktuelle foredrag på Kongsberg 
sykehus

– Antibiotika-resistente mikrober

– Influensavaksinasjon for ansatte i helsevesenet



Kjent: Undervisning og opplæring

• Tema
– Hentes fra IKP 

• Rutiner og prosedyrer for infeksjonsforebyggende 
tiltak

• Basale smittevernrutiner i helsetjenesten

– Institusjonenes egne ønsker og behov, de 
kommer med problemstillinger de har

– Ut fra resultater av infeksjonsregistrering

– Behov hygienesykepleier observerer

– Funn på hygienerunder



Etterlevelse: Oppfølging

• Legge til rette 

– Sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig    

• Påpeke svikt i etterlevelse

• Være gode rollemodeller

• Skape kultur for etterlevelse



Eksempel 



Prosedyre for profesjonell håndhygiene



Prosedyre for profesjonell håndhygiene

Kjent

• Opplæring/undervisning:

• Hvem gjelder den for?

• Hvorfor?

• Hvordan? 

• Når?

• Hvor? 

• Forutsetninger



Prosedyre for profesjonell håndhygiene

Kjent

• Opplæring/undervisning:

• Hvem gjelder den for?

• Hvorfor?

• Hvordan? 

• Når?

• Hvor? 

• Forutsetninger

Etterlevelse

• Oppfølging:

• Legge til rette

– Sørge for at 
nødvendig utstyr er 
tilgjengelig    

• Påpeke svikt i etterlevelse

• Være gode rollemodeller

• Skape kultur for 
etterlevelse



Hvordan fungerer opplæring i 
kommunene?

• Erfaringer



Hvordan fungerer opplæring i kommunene?

• Ulike tilnærmingsmåter

– Invitert alle sykehjemmene til kurs i storsal 

• Relativt få deltagere

• Noen sykehjem godt representert

• Andre sykehjem sjelden representert

• Noen sykehjem ikke representert

• Ledere og fagutviklere sjelden tilstede



Hvordan fungerer opplæring i kommunene?

• Ulike tilnærmingsmåter

– Holdt kurs på hvert enkelt sykehjem

• Mange ansatte deltar

• Treffer ledere og fagutviklere

– Bruker mer tid, men treffer langt flere



Hvordan fungerer opplæring i kommunene?

• Der ledere og/eller fagutviklere deltar på 
undervisning fungerer smittevernet best

– Har med oppfølging å gjøre



Hvordan fungerer opplæring i kommunene?

• Noen kommuner har obligatorisk frammøte

– «Alle» deltar

• Andre kommuner har ikke obligatorisk 
frammøte

– Varierende hvor mange som deltar

– Ofte de samme personene som deltar på kurs



Hvordan fungerer opplæring i kommunene?

• Der kommuner har obligatorisk frammøte 
fungere smittevernet best

– Blir kjent blant flere (alle)



Avsluttende ord

• Avtale om bistand innen smittevern sikrer 
avtalekommunene:

– Et oppdatert IKP

– Tilgang på smittevernekspertise

– Systematisk opplæring

• Kjent og etterlevet

• Lederansvar

• Kontinuerlig arbeid



Takk for meg!


