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FHI Generelle smitteverntiltak i 
helseinstitusjoner

• For å begrense smitteoverføring ikke bare fra 
kjente, men også fra ukjente smittekilder bør 
anbefalte generelle smitteverntiltak følges i 
helseinstitusjoner – uavhengig av om 
pasienten har en infeksjon eller ei. 



Smitteoverføring - smittestatus

• Pasienters smittestatus er oftest ikke kjent

– Noen har symptomer på infeksjon

– Noen er smittebærere før symptomer

– Noen er smittebærere uten symptomer

– Noen er bærere av f.eks. antibiotikaresistente
mikrober

• Eksempel: Covid-19 - smittestatus



Basale smittevernrutiner i helsetjenesten

• Håndhygiene
• Hostehygiene
• Pasientplassering
• Personlig beskyttelsesutstyr
• Hanskebruk, 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
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Myndighetskrav for helsetjenesten

• Smittevernloven

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten 

• Forskrift om smittevern i helse- og 
omsorgstjenesten

• Veiledere, retningslinjer

• Flere…



ECDC rapport 2018

• Det europeiske smittevernrådet (ECDC) 
påpeker i sin rapport fra sitt besøk til Norge i 
mars 2018 behovet for raskt å forsterke 
innsatsen for et bedre smittevern. 



Krav til ledelsen

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten 

– Pålegger virksomhetene å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere aktiviteter 

• Forskrift om smittevern i helsetjenesten

– Plikt til å ha infeksjonskontrollprogram og ansvar 
for gjennomføring

– Retningslinjer for renhold ett av tiltakene i 
infeksjonskontrollprogrammet



Pasientskader 

• Pasientskader er et stort 
samfunnsproblem og 
medfører store konsekvenser 
for pasienter, brukere og 
deres pårørende

– Kan føre til varige skader eller 
tap av liv

– Samfunnsøkonomisk kostbart



Global Trigger Tool (GTT)

• Siden 2010 har spesialisthelsetjenesten brukt 
metoden GTT for å kartlegge pasientskader

• GTT-undersøkelsen fra 2017 viser minst én 
pasientskade i 13,7 prosent av 
sykehusopphold ved somatiske sykehus 

– Tallet har holdt seg stabilt siden 2012

• Hyppigst er legemiddelrelaterte skader og 
helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)



Pasientskader er kostbart, tar tid og ressurser

• Rapporten «The Economics of Patient Safety» 
fra OECD*, anslår at 15 prosent av 
sykehusutgiftene i medlemslandene kan 
knyttes til behandling av pasientskader. 

• OECD konkluderer med at kostnadene knyttet 
til tiltak for å unngå pasientskader er vesentlig 
lavere enn kostnadene relatert til skader.

*OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)



Behov for bedre ledelse

• Ledelse av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er 
sentrale utfordringsområder internasjonalt

• Ledere må 

– etterspørre relevant informasjon om kvalitetsutfordringer

– undersøke effekt av tiltak

– påse at styringssystemet fungerer

– bidra til kvalitetsforbedring

• Det er behov for bedre koordinering og integrering av 
arbeid med pasientsikkerhet og fagmiljøer 



Definere krav ved bestilling…

• Hva med krav ved bestilling av renhold?

– Hva er rent?



Krav ved fastsettelse av renhold (bestilling)

• Hvilke krav har man satt?

– Kvalitet 

• Renhetskrav etter utført renhold

– Frekvens – hvor ofte skal det rengjøres

• Daglig, flere ganger daglig, ukentlig, årlig..

– Miljøkrav

• Kjemikalier, metode, utstyr

• Slitasje på overflater

– HMS



Pasientsikkerhet og kvalitetssikring

• NS 6600:2021 – ledelsesverktøy

– sikre styringsstøtte for virksomhetsledelsen 

• kontroll «i eget hus»

• kontroll av tjenestene 

• kontroll av prosessene 

– støtte for ledere som skal

• bygge opp og drifte et system for renhold

• bestille renholdstjenester



Hensikten med standarden

• Redusere risikoen for smittespredning
• Redusere risikoen for helsetjenesteassosierte 

infeksjoner
• Sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og 

virksomheten for øvrig
• Beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse-

og omsorgsinstitusjoner
• Bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og 

overflater
• Ivareta inneklima



• Lykke til med 
implementering av 
standarden!


