
Seksjon for smittevern

Basale 
smittevernrutiner  



Prehospitale tjenester – en integrert del av helsetjenesten
«verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å 
forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen»*
«utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir 
gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er 
vernet mot skader på liv eller helse»**

*Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven] 1995
**Forskrift om utførelse av arbeid. 2013



Kryss-smitte skjer i prehospitale tjenster

Smitterisiko prehospitalt er som i den øvrige helsetjenesten
20% av ambulanseoppdragene i Helse Midt-Norge er akutt-turer, der 
det viktigste er å redde liv.
• Hva med de øvrige 80%?
• Kan man i 80% av tilfellene følge gjeldende retningslinjer for smittevern ?
• Kan ambulansetjenesten redde liv og jobbe forebyggende og helsefremmende?

Mål lære de viktigste smitteforebyggende tiltakene som redder liv i et lengre 
perspektiv og som forbedrer kvaliteten i ambulansetjenesten!

• Peripheral intravenous catheter-associated Staphylococcus aureus bacteraemia: more than 5 years of prospective data from two tertiary health services, MJA 
2013; 198: 551–553

• UniStatus - a cross-sectional study on the contamination of uniforms in the Danish ambulance service, BMC Research Notes (2015) 8:95
• Ambulance personnel adherence to hygiene routines: still protection ourselves but not the patient, European Journal of Emergency Medicine 2013, Vol No 4
• Valdez MK et.al. Spread of infectious microbes during emergency medical response. Am  J Infect Control 2015;43:606-11



Forebygging av HAI må skje i alle ledd!

Def HAI: Infeksjon som oppstår under (på 3. døgn) eller etter, og som følge av kontakt 
med/opphold i helseinstitusjon/helsetjenesten

Ambulanse

Akuttmottak

Røntgen
Operasjon
Intensiv

Sengepost



Er du smittsom?



Smittevern og pasientkontakt- Basale 
smittevernrutiner

• Håndhygiene
• Hansker
• Munnbind og øyebeskyttelse 
• Beskyttelsesfrakk
• Håndtering av pasientnært utstyr 
• Miljøhygiene (renhold, avfall, 

sengetøy og tekstiler)

• Pasientplassering 
• Hostehygiene 
• Trygg injeksjonspraksis
• Desinfeksjon av hud
• Tiltak for å beskytte personalet 
(Blodsmitte og vaksiner

Basale smittevernrutiner :
basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker
inklusive blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette), ikke-intakt hud og
slimhinner kan inneholde smittestoffer.
Basale smittevernrutiner  ivaretar også forebygging av blodsmitte og
spredning av antibiotikaresistent bakterier.



HELSETJENESTE-OMRÅDE	

PASIENTSONE

Pasientsonen & Helsetjenesteområdet

Pasientsonen:
Pasienten og alt som blir berørt av, 
eller er i direkte kontakt med 
pasienten (f.eks. båre, sengetøy, 
transportstol, infusjonsslanger og 
annet medisinsk utstyr).

Helsetjenesteområdet:
Alle flater utenfor pasientsonen; 
førerhus, utenfor bil, andre 
pasienter, ambulansestasjon osv



Den usynlige utfordringen



Sprit (hånddesinfeksjon) eller såpe & vann?





Klokke- et nødvendig onde?
Hvor ofte bruker man klokken ved pasientbehandling?

Ta alltid av klokka!
Tryggere for deg og dine
- færre bakterier på hendene
- mindre risiko for å ta med smitte hjem
Tryggere for pasienten
- Reduserer risiko for kryssmitte

Ved klokkebruk:
Desinfiser  klokke etter hver pasient



Håndhygiene	før	hanskebruk

Utfør	prosedyre

Håndhygiene	etter	hanskebruk



Uniform/arbeidstøy

• Arbeidstøy skal skiftes daglig og ved synlig forurensing.
Bruk beskyttelsesfrakk når dette er mulig. 

• Ytterjakke vaskes ved synlig søl, samt regelmessig for eksempel 
etter endt skiftperiode. Refleksvester?

• Rent arbeidstøy oppbevares slik at det ikke forurenses.
• Arbeidstøy skal vaskes på 80 grader i 10 minutter.

Dersom tøyet ikke tåler dette må varme kombineres med 
kjemiske midler (vaskes ved godkjent vaskeri).
Vask i husholdningsvaskemaskiner er ikke anbefalt.

• Ved anbud må det stilles krav om at tøyet tåler varmedesinfeksjon 
og vask av ambulansetøy må være del av tekstilanbud ved vaskeri.

• Privat tøy skal ikke vaskes på stasjonene. 



Bruk av beskyttelsesutstyr i kontakt med smitteførende 
pasient

Kontaktsmitte:
Pasientkontakt: Smittefrakk/dress og hansker 
Fører: Vanlig kledd

Dråpesmitte:
Pasientkontakt: Smittefrakk/dress, hansker og munnbind.
Pasient: munnbind
Fører: Vanlig kledd

Luftsmitte
Pasientkontakt: Dress, hansker og åndedrettsvern
Pasient: åndedrettsvern u/ventil eller munnbind
Fører: åndedrettsvern med ventil eller munnbind, smittefrakk/dress
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Personlig verneutstyr:
Beskyttelsesfrakk/-dress

Væskeavvisende engangsfrakk benyttes for å beskytte arbeidstøy 
ved risiko for forurensing med blod, puss, urin, fostervann, 
avføring, oppkast og ved transport av smitteførende pasient.
Hel dress kan benyttes i særskilte situasjoner.



Personlig verneutstyr:
Munnbind – Øyevern - Åndedrettsvern

Munnbind
brukes ved fare for sprut av blod og andre kroppsvæsker
beskytter smitteutsatt pasient og det sterile felt
beskytter personale mot smittestoff som pasienten skiller ut

Øyevern – visir, briller
brukes ved fare for sprut av blod og andre kroppsvæsker

Åndedrettsvern
I kontakt med pasient med kjent/mistenkt lungetuberkulose.
Ved aerosoldannende prosedyrer 
med smitteagens risikogruppe 3 og 4. f.eks. TBC.
Ved  spesielle importsykdommer som
Lassa-virus, Ebola-virus m.fl.

For ansatte

For pasient



Omgivelser og kryss-smitte



Flekkdesinfeksjon og Desinfeksjonsmidler
(Søl på flater som vanligvis har hudkontakt - bordplater, arbeidsbenker, brytere, håndtak, medisinsk teknisk utstyr m.m.)

VirKon

Seksjon for smittevern

PeraSafe (evnt Cloramin)Desinfeksjonssprit

ü Ta på engangshansker
ü Foreta grundig avtørking med papirhåndklær
ü Alt synlig søl fjernes 
ü Hansker og papir kastes som restavfall, ev. smitteavfall
ü Når sølet er fjernet, desinfiseres området med  desinfeksjonsmiddel 

(følg bruksanvisning). 



Oppbevaring av sterilt utstyr & håndtering av 
medikamentveske

ü Sterilt utstyr og medisiner må holdes rent/sterilt inntil det tas i bruk!
ü Obs holdbarhet; sjekk emballasje!
ü Sterilt utstyr skal oppbevares i lukket skap beskyttet mot støv, fukt 

og direkte sollys. 
• Utstyret må ikke ligge tett sammenpresset i kurv/ bakke.
• Utstyret skal ikke buntes sammen med strikk eller stramme 

bånd.
• Sterilt utstyr kan ikke ligge løst på en benk i en garasje, eller i 

åpne hyller i et multilager
• Lager/skap for sterilt utstyr skal rengjøres regelmessig. Bruk 

sjekkliste.



Håndtering av tekstiler

• Tøy fra ”smitteisolert pasient” dobbelemballeres
• Fuktig og svært tilsølt tøy dobbelemballeres
• Unngå å bære pasienttøy inntil uniformen
• Ev håndklær og sengetøy som må vaskes på stasjonen, skal 

vaskes på kokvask, 85 grader. Privat tøy skal ikke vaskes på 
stasjonene. Dette for at dette tøyet ikke skal bli kontaminert av 
vask av arbeidstøyet.
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Seksjon for smittevern

Smittefarlig avfall 

Smittefarlig avfall skal oppbevares, håndteres 
og transporteres på en slik måte at det ikke 
medfører fare for forurensning eller spredning 
av smitte til mennesker, dyr eller miljø:

• Bandasjer, bleier og lignende som er tilsølt med 
materiale fra pasient med infeksjon. 

• Gjennomtrukket blodig avfall, sugebeholdere og 
dren med mer 

• Stikkende og skjærende avfall. Kanyler,    
mandrenger, skalpeller, suturnåler og lignende

Følg lokale rutiner



Generell tiltak etter hver transport
• Båre rengjøres, og ev desinfiseres etter hver 

transport
• Benker/overflater i bil- rengjøres etter hver 

transport, «Vær nøye med hvilke flater du 
berører når du har hansker på, disse stedene 
må desinfiseres etterpå (desinfiser også flater 
pasienten har berørt, og tilsølte overflater)»

• Skap/utstyr- rengjøring ev desinfeksjon
• Dyner/puter/teppe: bytte trekk etter hver pasient, 

dyner/puter byttes når synlig tilsølt (hvor hyppig?)
• Tilsølt tilbehørsbag vaskes og ev desinfiseres
• Seler og blodtrykksmansjett rengjøres regelmessig 

og desinfiseres ved tilsøling/smitte 
• Desinfeksjon av bil!
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Trygg injeksjonspraksis & desinfeksjon av hud 
Mål: forebygge overføring av smittestoff til pasientene. 

• Sterilt injeksjonsutstyr. 
• Bruk ny sprøyte for hver pasient, selv om spissen skiftes. 
• Engangsampuller eller -hetteglass bør brukes fremfor 

flerdosehetteglass.
• Ikke bruk samme engangsampulle eller -hetteglass til flere 

pasienter og ikke spar på rester til senere bruk.
• Alle membraner på hetteglass desinfiseres med egnet 

desinfeksjonsmiddel
• Desinfiser alle membraner før penetrering
• Grundig huddesinfeksjon før punksjoner og injeksjoner 

reduserer risikoen for at det oppstår en infeksjon, og for at blod 
som tappet blir forurenset med bakterier fra huden. 

• Hud som er synlig tilskitnet vaskes alltid først og desinfiseres 
deretter før penetrasjon. 

• Det skal benyttes utstyr med sikkerhetsmekanismer 



Vaksinasjon og beskyttelse av personalet og pasienten
• Arbeidsgiver skal tilby arbeidstakere sikker 

og effektiv vaksinasjon mot biologiske 
faktorer de kan bli eksponert for.

• Det finnes vaksine mot hepatitt A, B, men 
ikke mot HIV eller hepatitt C.

• Prehospitalt anbefales revaksinering mot 
polio/difteri/kikhoste/tetanus hvert 10. år

• Sykehusene skal tilby influensavaksine 
til sine ansatte!
• Forskning viser at pasienter får sjeldnere influensa 

hvis helsepersonell er vaksinert.

• Det skal foreligge rutiner/prosedyrer om 
knyttet til stikkuhell- Blodsmitte



Smitteverntiltak basert på symptomer
(Ref: FHI Smittevern 9 Isoleringsveilederen)

Symptomer Isoleringsregime Vernestyr

Hoste, rennende nese, rennende øyne Dråpe F/D, M, H,B

Feber og hoste hos voksne Dråpe F/D, M, H,B

Feber og hoste hos barn Dråpe F/D, M, H,B

Feber, hoste og har vært i land der det har 
nylig vært påvist tilfeller med ukjent influensa 
eller SARS

Dråpe (Luftsmitte) 
Åndedrettsvern anvendes ved aerosolgenerende prosedyrer.

F/D, M, H,B

Oppkast Dråpe/basale F/D, M, H,B

Akutt diare Kontakt F/D,  H ev M

Vanndig eller eksplosiv diare, med eller uten 
blod

Kontakt F/D,  H ev M og B

Feber og utslett/blemmer Dråpe (Luft) F/D, M, H,B

Feber, utslett på øvre bryst og stiv nakke Dråpe F/D, M, H,B

Øye infeksjon Basale Basale rutiner

Rennende sår som ikke kan tildekkes Kontakt F/D,  H 

Utslett uten feber Kontakt F/D,  H 

Petekkier med feber Dråpe 24 timer etter ab. F/D,  H ev M og B

Utslett og har nylig vært i et område der det 
har vært utbrudd med VHF
(Viral hemoragisk feber).

Luft, pluss øyebeskyttelse. Åndedrettsvern anvendes ved 
aerosolgenerende prosedyrer.

F/D, M, H,B

Pasient overflyttet fra helsetjeneste utenfor 
Norden

Dråpe (Luft) F/D, M, H ev B



Antibiotikaresistente bakterier

En fremtid uten antibiotika
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Problembakterier
MRSA: meticillinresistente gule stafylokokker
ESBL: Ekstendert Spektrum BetaLaktamase

- Karbapenemresistens….
og utviklingen går og går…med nye oppdagelser
av resistensmønster

VRE: vankomycinresistente enterokokker
Multiresistent tuberkulose



Prehospitale tjenester –
førstelinje mot spredning av  AB-resistente mikrober 

Trussel  fra AB-resistente mikrober som i helsetjenesten ellers, MEN høyere 
andel hvor smittestatus ikke er kjent!
Man er forpliktet til ikke å spre smitte!
Det beste våpen er å BLI GOD på basale smittevernrutiner

Viktigst av alt; HÅNDHYGIENE!



Kommer høsten 2016!



Kahoot.it


