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Distribusjon av nyhetsbrevet 
Det viser seg at mange ansatte i kommunehelsetjenesten fremdeles ikke kjenner til, eller ikke får 

tilsendt «Nyhetsbrevet om smittevern i sykehjem og hjemmesykepleie». Vi oppfordrer derfor alle til 

å spre nyhetsbrevet , slik at det blir tilgjengelig for alle i kommunehelsetjenesten (Legg det ut på 

intranett, send det til avdelingsledere og kolleger, skriv det ut og legg det i oppholdsrommet eller 

lunsjrommet etc). Vi mener det er spesielt viktig at ansatte i sykehjem og hjemmesykepleien får 

tilgang til nyhetsbrevet. 

 

Bli med og marker 5. mai, håndhygienens dag! Meld deg på! 
Verdens helseorganisasjon har etablert 5. mai som Verdens 

håndhygienedag. Denne dagen oppfordres alle helsearbeidere til å 

markere at håndhygiene er vårt viktigste smitteforebyggende tiltak. 

Folkehelseinstituttet vil i slutten av april publisere en ny Nasjonal 

veileder for håndhygiene samt en egen nettside om håndhygiene. 

Hovedaktiviteten i årets markering vil være å gjøre anbefalingene i 

veilederen kjent for landets helsearbeidere.  

Det oppfordres i tillegg til andre aktiviteter som: 

kompetansehevende tiltak knyttet til håndhygiene, kartlegging og forbedring av 

håndhygienefasiliteter og observasjon av helsepersonells etterlevelse av håndhygieniske 

anbefalinger om å unngå bruk av ringer og armbåndsur. 

Den enkelte deltagende enhet avgjør selv omfanget av egen markering ut fra egne ønsker og 

ressurser til rådighet. Dere kan lese mer her: Verdens håndhygienedag 5. mai 2016 

 

Konferanse: «Norsk Forum for Smittevern i Helsetjenesten», 

onsdag 19. til fredag 21. oktober 2016 ved Flesland, Bergen, 

på Quality Hotel Edvard Grieg  
Følg med på de nye hjemmesidene til forumet for mer informasjon om 

konferansen: http://www.smittevernforum.no/  

 

Omorganiseringen ved Folkehelseinstituttet! 
Ny organisasjonsstruktur på FHI trådte i kraft 1. april. For dere betyr dette at enheten som dere 
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kjenner som SHE-gruppen ved Avdeling for infeksjonsovervåking, nå er blitt fordelt på to avdelinger. 

Den ene avdelingen heter Avdeling for helsetjenesteassosierte infeksjoner og resistens og den andre 

heter Avdeling for registerforvaltning og –utvikling. Det er foreløpig ikke fullstendig avklart hvem som 

skal gjøre hva. Vi sitter fremdeles sammen, og kan nås som før på e-postadressene SHE@fhi.no, 

sykehjem@fhi.no og prevalens@fhi.no. Ingen personlige e-postadresser endres. 

Det har vært interne tilsettinger av ledere. Avdelingsdirektør for Registerforvaltning og –utvikling er 

Anja Lindman. Hun har bakgrunn fra Kunnskapssenteret, som nå er en del av FHI. 

Konstituert avdelingsdirektør for Helsetjenesteassosierte infeksjoner og resistens er Hanne-Merete 

Eriksen.  

Jørgen Bjørnholt har et års permisjon fra 1. april for å arbeide ved OUS. 

 

MRSA 

Informasjonsmateriell til pasienter/beboer om MRSA og sanering er oversatt til flere språk og vil bli 

tilgjengelig på våre nettsider i løpet av kort tid. 

 

Vesuv (Vevsbasert system for utbrudsvarsling) 

Den nye versjonen av utbruddsvarslingssystemet Vesuv er snart ferdig utviklet. Vesuv blir en modul i 

CIM, og utrulling av det nye systemet er planlagt til aug/sept 2016. Mer informasjon om dette vil 

komme senere. 

 

Fylkesvise smittevernkonferanser 
Folkehelseinstituttet har i samarbeid med fylkeslegene og Helsedirektoratet gjenopptatt tradisjonen 
med å arrangere fylkesvise fagdager om smittevern i sykehjem og hjemmesykepleie.  

Følgende fylker har siste året arrangert smittevernkonferanser: 

 Nordland; mars 2015  

 Buskerud; april 2015 

 Troms; april 2015 

 Vest-Agder; september 2015 

 Hordaland; september 2015 

 Telemark; oktober 2015 

 Rogaland; oktober 2015 

 Vestfold; november 2015 

 Sør-Trøndelag; november 2015 

 Nord-Trøndelag: desember 2015 
 

Til nå har vi ikke fått beskjed om noen planlagte smittevernkonferanser i 2016. 

 

Vi ber alle som jobber med smittevern på sykehjem om å søke mer informasjon om konferansene på 
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fylkeslegenes hjemmesider og vi håper spesielt at flere av pleie- og omsorgspersonalet har anledning 

til å delta på konferansene. Kontaktinformasjon fylkeslegene 

 
Prevalens i sykehjem 
Over 24 000 beboere fra 525 sykehjem ble inkludert i høstens prevalensundersøkelse. I 2013 var det i 
følge Statistisk sentralbyrå, 38 771 sykehjemsplasser i Norge. Det betyr at over 60 % av beboerne i 
norske sykehjem ble inkludert i høstens undersøkelse. Se også på resultatene på våre hjemmesider:  
Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner i helseinstitusjoner for eldre - NOIS-
PIAH 
Vi vil minne om at deltagelse i prevalensundersøkelsene har blitt obligatorisk for alle 
helseinstitusjoner i Norge og håper på en høyre deltagelse denne vår.  

Neste nasjonale prevalensundersøkelse er den dagen i uke 19 (09.-13. mai, 2016) hvor tilsynslegen 
er til stede i institusjonen.  

Frist for innlevering av data er 1. juni 2016. 

Merk følgende: 

 Sykehjem skal registrere all systemisk antibiotikabruk ved prevalensundersøkelsene 
uavhengig om de har en infeksjon eller ikke, i tillegg til de fire vanligste typer 
helsetjenesteassosierte infeksjoner 

 Revidert registreringsmal for prevalensundersøkelsene er utarbeidet og publisert på våre 
nettsider (se egen lenke nedenfor) 

 Det har tidligere vært mulig for institusjoner for eldre som faller inn under sosiallovgivningen 
å delta i prevalensundersøkelsene til Folkehelseinstituttet. Vi gjør oppmerksom på at disse 
institusjonene ikke lenger kan levere data til den nasjonale prevalensundersøkelsen 

 Data fra prevalensundersøkelsene leveres elektronisk ved hjelp av et nytt dataverktøy; 
PIAHnett (lenke til PIAHnett finnes på våre nettsider) 

Du finner både brukerveiledning for dataverktøyet, en presentasjon til nettundervisningen om 

registreringen og registreringsmal på vår nettside: 

Prevalensundersøkelser av antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 

I PIAHnett har du tilgang til tidligere resultater fra eget sykehjem, samt kommunale, fylkesvise og 

nasjonale resultater. Kommuneleger og annet helsepersonell som 

har ansvar for flere sykehjem, kan søke om tilgang til resultater fra 

alle sykehjem de har ansvar for ved å sende en e-post til 

prevalens@fhi.no. 

Vi ønsker alle en riktig god vår! 
Med vennlig hilsen  
Avdeling for infeksjonsovervåking  
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
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