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Bakgrunn

Korona utbruddet

• Hygiene

• Avstand

• Hold deg hjemme hvis 

du er syk
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• Koronavirus smitter gjennom 
dråpesmitte, ved direkte kontakt og 
ved indirekte kontakt. Dråper kommer 
ut gjennom munn og nese når en 
person som er smittet hoster eller 
nyser, snakker eller synger.

• Den vanligste smittemåten er at du 
puster inn dråper med smitte som 
svever i lufta eller at du får virus på 
hendene og får det i deg hvis du tar 
deg i ansiktet. 

• Ved direkte kontakt overfører en syk 
person viruset til en frisk person for 
eksempel via håndhilsing.

• Ved indirekte kontakt har en syk 
person virus på hendene og tar for 
eksempel på et dørhåndtak som en ny 
frisk person så tar på.

smitte



Effekt

•Tiltakene er effektive. 

•Vi så allerede under pandemien I 2009 at hygieneråd

reduserte fravær I barnehager blandt bade barn og voksne med

20%

•Vi ser samme trend nå, det har vært en stor reduksjon av 

infeksjonssykdommer siste år.
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dekontaminering
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• I 2014 vedtok regjeringen en ny
Nasjonal plan mot pandemisk
influensa

• Noe av det man påpekte den gangen
var at vi mangler en gode veiledere for 
dekontaminering. 

• Det ble fastslått at kommunen hadde
ansvar for dekontaminering lokalt, 
mens helsetjenesten er ansvarlig for 
dette i institusjoner og sykehus.

• Tilbakemeldingen var at det trengs
fokus på dette og mer kunnskap



2019 nasjonal beredskapsplan
mot utbrudd av alvorlige
smittsomme sykehus
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• Også I 2019 ble det fokusert på

viktigheten av dekontaminering

i forbindelse med smittsomme

sykdommer



Ledelsesansvar og 

forankring
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Kommunalt ansvar
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Antibiotikaresistens
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Antibiotikaresistens 

En økende trussel i alle land er antibiotikaresistente bakterier.
Disse finner vi særlig i sykehus miljø og der de etablerer seg fører det til at man 
må bruke betydelige ekstra ressurser på forebygging og  behandling.

Den første handlingsplanen fra 2015 var særlig rettet mot bruk av antibiotika, med 
et godt resultat- Vi har redusert bruken av antibiotika med over 30% fra 2015 til 
2020.

En ECDC rapport fra 2019 basert på besøk i Norge og vurdering av tiltak slo 
imidlertid fast at Norge hadde en god politikk mot antibiotikaresistens, men at vi 
sannsynlig kunne kommet enda lenger med økt fokus på basale smittevernrutiner 
som håndhygiene og dekontaminering, slik vi beskriver i handlingsplanen for et 
bedre smittevern.
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4.8 God infrastruktur 

Et effektivt smittevern krever god infrastruktur som muliggjør 

optimal pasientplassering, adekvat og rask mikrobiologisk 

diagnostikk, godt renhold, sikker dekontaminering samt tilstrekkelig 

med smittevernpersonell nå, for å hindre spredning av resistente 

bakterier og dermed unngå at enda flere årsverk må brukes på 

dette i fremtiden. 
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Om bygg og utstyr

En rekke forhold knyttet til bygg og utstyr har betydning for 

smittevernet. Dette omfatter blant annet: 

• enerom og isolater 

• beleggsprosent 

• størrelse og utforming av sengeposter, poliklinikker/dagenheter  

og operasjonsenheter inkludert tilstrekkelig lager og 

desinfeksjonsareal 

• dekontamineringsenheter for medisinsk utstyr 

• sentralisert rengjøring av pasientsenger 

• oppholdsrom og overnatting for pårørende
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Dekontaminering i sykehus
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Dekontaminering i kommunehelsetjenesten
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I den kommunale helse- og omsorgstjenesten

er det ikke gjennomført noen systematisk gjennomgang 

av hvordan utstyr , tekstiler, servise/ bestikk rengjøres, 

desinfiseres og eventuelt steriliseres. 

Det mangler også tydelige anbefalinger om hvordan dette skal 

gjøres.



Tiltak 26 Nasjonale anbefalinger for desinfeksjon 

og sterilisering av medisinsk utstyr
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