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Prevalens av HAI og antibiotikabruk
(NOIS-PIAH) - Hva er det og 
hvorfor er det så vanskelig å få alle 
med?
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Relevant ramme- og lovverk

1996 Forskrift om smittevern i helsetjenesten 

2005 NOIS-registerforskrift (revidert 2013)
Omfatter nå også sykehjem og antibiotikabruk

Hva som skal overvåkes fastsettes av Helsedirektoratet

2013 Rundskriv til NOIS-registerforskriften 
To årlige prevalensundersøkelser; HAI og antibiotikabruk – NOIS-PIAH

Kontinuerlig overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk



FHI -

NOIS-PIAH

Består av to deler: 

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)
HAI: Infeksjoner oppstått mer enn to dager etter innleggelse i 
institusjon, alle postoperative infeksjoner 
Fire ulike typer infeksjoner registreres:

Nedre luftveier, urinveier, hud, infeksjoner i operasjonsområdet

All systemisk antibiotikabruk 
Her oppgis indikasjon for igangsatt antibiotika – også empirisk 
behandling
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To overvåkingsmetoder som brukes for å si noe om 
forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) 
og antibiotikabruk

«prevalens» og «insidens»
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Deltagelse per fylke vår 2017 
66 % av sykehjem i Norge deltok i lovpålagt undersøkelse!
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Tilfeldigheter størst problem ved få registreringer –
kanskje ikke så nyttig for sykehjem
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Oppleves PIAH som nyttig?
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Andre mulige forklaringer på manglende deltagelse
Evaluering av prevalensundersøkelsene, 2007
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Utsendelse

Høyere deltagelse når vi sender informasjon – og i «riktig» tid

Høyere deltagelse der videresendingsrutiner fra postmottak systemet 
virker

Utfordring at det mangels direkte kommunikasjonslinje mellom sykehjem 
og FHI
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Kan data brukes til noe i sykehjem?
Hvis ikke så kan det være en forklaring på lav deltagelse..
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Identifisere 
tidstrender og 
behov for tiltak

• UVI-veileder
• Fokus på korrekte bruk av 

UVI-kateter
• Effekt av tiltak 
• Fokus fremover?
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Department type Total prevalence (%) (95% C.I.)

Short term 12.3 (10.1-14.5)

Long term 6.5 (5.9-7.1)

Rehabilitation 12.9 (9.9-15.9)

Dementia 4.4 (3.7-5.2)

Combined 8.1 (7.2-9.0)

Total 7.1 (6.6-7.5)

Identifisere smittevernutfordringer – og 

muliggjøre prioriteringer av tiltak
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Bruke PIAH-data til forskning
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Bruke PIAH-data til å vurdere effekt av tiltak

Herud et al. Am J Infect Control 2009: 37:311-17

Association between use of hand hygiene products and rates of HAI in a large hospital in Norway
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Bruke PIAH-data til å sette norsk data i europeisk 
perspektiv og til å måle sykdomsbyrde

Andel HAI tilsvarende i sykehjem som i sykehus – slike data gjør noe med fokus og ressurser!
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Bruke PIAH-data til å sette nasjonale mål

Foreløpig kun for PIAH-data fra sykehus

Helseminister 
Bent Høie
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Oppsummert

Mange deltar i PIAH-undersøkelsene og finner de nyttige

Ca 40% av sykehjem deltar ikke

Får ikke informasjon om undersøkelsen

Mangler ressurser (men de som gjør undersøkelsen sier det krever lite ressurser)

• Resultater kan brukes lokalt i sykehjem 

Identifisere smittevernutfordringer /ikke-optimalt antibiotikabruk og behov for tiltak

Måle effekt av tiltak (lettest på nasjonalt nivå

• Resultater kan også brukes til å oppnå mer oppmerksomhet og identifisere behov for ressurser
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Increase attention among hospital leaders 
and policy makers
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Locally used PPS data to initiate IPC activities
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Hvorfor er overvåking viktig?

Oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner 

Identifisere risikofaktorer 

Sette i verk forebyggende tiltak – evaluere effekt av tiltak

Bidra til å oppdage og begrense utbrudd

Overvåking av antibiotikabruk gir helseinstitusjoner mulighet til å vurdere om deres bruk er i tråd med nasjonale 
retningslinjer.
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Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner

• Et øyeblikksbilde

Fordeler: 

Gir en oversikt over og fokus på infeksjoner og antibiotikabruk

Identifisere behov for tiltak

Relativt enkelt og ressursvennlig metode

Ulemper:

Unøyaktig – overestimerer hendelser med lang varighet

Ganske presis metode når en har mye data

Gir bare et øyeblikksbilde


