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Fremtidens kreft, diabetes og trafikkulykker

O’Neill report 2016
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Estimert >33 000 dødsfall i Europa i 2015
forårsaket av infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier

Cassini et al. Lancet Inf Dis, vol 19, issue 1, 
p56-66, 2019
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Karbapenemaseproduserende K. pneumoniae
i Europa («KPB»)

2007 2018

Kartene er laget med gratis digitalt verktøy Surveillance Atlas of Infectious Diseases, https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx

https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
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3 på topp blant multiresistente bakterier 
(MDRO)

MRSA
Meticillinresistente gule stafylokokker
• Hud, nese, hals, perineum
• Oftest hudinfeksjoner

ESBL
Ekstendert spektrum ẞ-laktamase i 
Enterobakterier
• Tarm er reservoar
• Oftest urinveisinfeksjoner
• Pneumoni, sepsis, endokarditt, sår
• KPB: karbapenemaseproduserende

bakterier 

VRE
Vancomycinresistente
enterokokker
• Tarm er reservoar
• Oftest urinveisinfeksjoner
• Sepsis, endokarditt, sår

KPB

Foto: Jan Fredrik Frantzen
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Epidemiologi av MRSA, VRE og KPB i Norge 2006-2018

Antall KPB-tilfeller i Norge 2007-2018 (NORM)

Insidensrate av MRSA i Norge bærerskap vs. infeksjon 2006-2018 (NORM) 

Insidensrate av VRE i Norge 2006-2018 (Årsrapport FHI 2019)

IR av MRSA i Norge 2006-2018 relatert til smittested (NORM) 

2019
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KPB i Irland og Norge, 2012-2018

«Acute hospital CPE toolkit»: https://www.hse.ie/eng/about/who/healthwellbeing/our-priority-programmes/hcai/resources/acute-hospital-cpe-toolkit/

Public health
emergency

https://www.hse.ie/eng/about/who/healthwellbeing/our-priority-programmes/hcai/resources/acute-hospital-cpe-toolkit/
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Antall tilfeller, alder og diagnosested for KPB, VRE og 
MRSA i Norge 2006-2017
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KPB, VRE og MRSA i Norge 2006-2017 - sykelighet og 
dødelighet av infeksjoner 

Elstrøm et al, Plos One, 2019
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Begrensede ressurser

Ikke nok personell

Ikke nok tid

Ikke nok penger

Størrelse på problemet

Alvorlighet

Hvilke intervensjoner pågår

Økonomisk og sosial betydning

Bekymringer for folkehelsen

Politisk vilje til å adressere problemet

Tilgjengelige ressurser

Sykdom av internasjonal betydning

Er antibiotikaresistens en folkehelseprioritering
Hvorfor prioritere folkehelse-
problemer?

Vanlige kriterier
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Prioritering av smittevern
Gjeldende strategier og handlingsplaner

2018

2015-2020
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Anbefalte og pålagte smitteverntiltak

2009 FHI, H-dir

2011 FHI 2015 FHI

Forskrift og rundskriv om forhåndsundersøkelse i helsetjenesten: Vedlegg til MRSA-veilederen

Tiltak mot LA-MRSA i landbruket: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/

Forskrift om smitteverntiltak mot resistente bakterier i landbruket: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-02-14-247?q=antibiotikaresistente

Rundskriv om forhåndsundersøkelse for LA-MRSA: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rundskriv-om-bekjempelse-av-mrsa--oppfolging-av-personer-som-

arbeider-i-svinebesetninger/id2598613/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%20Uke+16&utm_content=Folkehelse

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-02-14-247?q=antibiotikaresistente
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rundskriv-om-bekjempelse-av-mrsa--oppfolging-av-personer-som-arbeider-i-svinebesetninger/id2598613/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%20Uke+16&utm_content=Folkehelse
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Noen utfordringer i smittevernet
Antibiotikaresistens øker nasjonalt og internasjonalt

Økende antall utenlandsreiser

Innvandrere og asylsøkere fra høyprevalensland

Mer flytting av pasientene mellom nivåer i helsetjenesten (AMR flytter med) - økt risiko for 

smittespredning 

Kortere liggetid i sykehus, økt poliklinisk behandling. KHT har fått større oppgaver og sykere 

pasienter

Noen er langvarige bærere av antibiotikaresistente bakterier og krever mye stell/pleie

Utbrudd av MDRO i sykehjem gir risiko for at disse etablerer seg og blir en del av bakteriefloraen 

40 % av helsepersonell utfører ikke ha ̊ndhygiene i påkrevde situasjoner. Utføres ofte mangelfullt. Gir 

økt risiko for smitteoverføring via helsepersonells hender til beboere/pasienter
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Diskusjon

Riktig smittevernatferd – implementering - etterlevelse

Innvandrere og asylsøkere 

Arbeidsrestriksjoner 

Sykehus vs. kommune

Smittevern vs. smittefrykt

Gjennomførbarhet vs. smittevern
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Mål for tiltak mot spredning av MRSA
Å forebygge at MRSA etablerer seg og spres i helseinstitusjoner

• Smitteoppsporing og sanering anbefales når pasienten eller noen i 

husstanden:

• Arbeider i helsetjenesten

• Er bruker av hjemmesykepleie eller er innlagt i sykehus eller sykehjem

• Er planlagt innlagt i sykehus eller sykehjem (eller henvist til pol.kl.)

• Har nedsatt immunforsvar eller har individuelle risikofaktorer for bærerskap
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Noen utfordringer (1) - MRSA

Barn < 1 år er påvist MRSA positiv, mor er sykepleier i sykehus og skal snart tilbake i jobb, 

far er fastlege. Hva gjør du?

1. Tester hele familien og behandler bærerskap hos alle MRSA-positive?

2. Tester mor og la henne jobbe selv om hun er MRSA-positiv? 

3. Hva med far?
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Noen utfordringer (1)- MRSA
• Ikke anbefalt å MRSA-sanere barn < 1år. Ev sanering av bærerskap hos barn bør gjøres i samråd med spesialist 

(smittevernlege, pediater, infeksjonsmedisiner) kap 4.7, side 22

• Helsepersonell undersøkes for MRSA dersom det foreligger begrunnet mistanke om at de er smittet (kap 7.1, s 42). 
Mor er MRSA-negativ. Far er MRSA positiv i hals og nese. 

• Alle tre gjennomgår 1 ukes overflatesanering for MRSA (nesesalve, korsodyl munnskyllevann, helkroppsvask 
klorheksidin) (kap 7.2, s 43). Far og barn er fortsatt MRSA positiv i hals etter sanering. 

• Hva nå? Kan far fortsatt jobbe som fastlege? Ja. Generelle regler om arbeidsrestriksjoner iht. forskrift om forhånds-
undersøkelse gjelder ikke helsetjenester utenfor helseinstitusjon. 

• Pasientens lege har plikt til å gi personlig smittevernveiledning for å redusere smitterisiko. Legen bruker privat tøy på 
jobbdsur. Mangelfulle rutiner for desinfeksjon av flergangsutstyr etter bruk, for eks. BT-mansjett. Gjennomgang og råd 
om generelt renhold og rutiner for desinfeksjon av kontaktpunkter på legekontor.

• Vurdere om det er aktuelt med flere saneringer?
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Noen utfordringer (1)- MRSA

• Barnet er klar til å begynne i barnehagen.

1. Holde barnet ute av barnehagen inntil MRSA-negativ?

2. La barnet begynne, men informere barnehagen om aktuelle smitteverntiltak?

3. Ikke gjøre noen ting?

• Barnehagen tilhører sykehuset.
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Noen utfordringer (1)- MRSA

Barn som har fått påvist MRSA bærerskap kan gå i barnehage som vanlig (kap 7.3, s 43)

Det er ikke anbefalt å informere barnehagen om påvist MRSA hos barn

Gode rutiner for smittevern i barnehager, spesielt håndhygiene, er viktig for å hindre spredning av 

MRSA og smittsomme sykdommer generelt 
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Noen utfordringer (2)- MRSA

89 år gammel beboer i sykehjem, dement, inkontinent, diabetes, oppegående, 

kontaktsøkende 

Påvist MRSA i væskende sår i hodebunn. Tilsynslegen kontaktes. 

Skal beboeren saneres?

Skal det gjøres smitteoppsporing på sykehjemmet? 
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Noen utfordringer (2)- MRSA

Hovedregel er å anbefale sanering av beboere etter individuell vurdering (kap 5.9, s 34). 

Lokal behandling av sår. MRSA-screening. Sanering etter vurdering. Flere risikofaktorer.

Smitteoppsporing på sykehjem er aktuelt når MRSA oppdages uventet slik at 

smittespredning kan ha skjedd pga. manglende smitteverntiltak (kap 5.2, s 29). 

Fremgangsmåte og omfang bestemmes av sykehjemmets ledelse og sykehjemslegen, i 

samråd med kommunelegens og ev smittevernpersonell i lokalsykehus.
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Noen utfordringer (2)- MRSA
Beboer forblir MRSA positiv i hals/nese etter 3 saneringsforsøk

Beboer har eget rom med bad/toalett men trives best i felles arealer

Isolering av beboer i sykehjem anbefales ikke

Fokus på etterlevelse av basale smittevernrutiner blant helsepersonell

Smitteverntiltak tilpasses beboeren og situasjonen

Beboer bør være nydusjet, ha rent tøy, rene hender før han forlater rommet om morgenen 

Få hjelp til håndhygiene før han forlater rommet og i løpet av dagen

Delta i felles måltider og aktiviteter

Obs. nye sår og hudinfeksjoner
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Noen utfordringer (3) - VRE

• Kommunen har et stort sykehjem hvor 10 plasser er omgjort til kommunale 

akutte døgnplasser (KAD)

• Sykehuset ringer og sier at de siste 3 måneder har funnet VRE på 4 av 

pasientene som har kommet fra KAD

• Virksomhetsleder kontakter kommunelegen for råd

• Hva svarer du? 
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Noen utfordringer (3) - VRE
Mål: VRE skal ikke etablere seg og bli endemiske ved norske sykehjem

Sjelden påvist VRE i sykehjem i Norge

VRE-bærerskap er langvarig, kan pt ikke fjernes med behandling

Fekal-oral smitte, forurensing av miljø

Beboere med VRE skal ha eget rom med bad/toalett

Fokus på opplæring/etterlevelse av basale smittevernrutiner for helsepersonell

Beboere og besøkende instrueres i håndhygiene

Smitteverntiltak tilpasses beboer og situasjon

Styrket renhold på beboerens rom – desinfeksjon av inventar og utstyr

Smitteoppsporing?
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Karbapenemaseproduserende bakterier (4)
Mål: Hindre spredning og etablering av ESBL-holdige 
bakterier og KPB i norske helseinstitusjoner

• Familie kommer tilbake fra ferie i India

• Ett av barna blir innlagt på sykehus og testes for resistente bakterier

• Barnet er bærer av K. pneumonia resistent for betalaktamer, karbapenemer og kolistin

• Far er lege på nyfødt intensiv

• Mor jobber i næringsmiddeindustri

• Lillebror går i barnehage

• Hva nå?
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Karbapenemaseproduserende bakterier (4)
KPB

Det anbefales ikke rutinemessig forhåndsundersøkelse for KPB for 

helsepersonell som skal ha pasientrettet arbeid i helseinstitusjoner

Pasienter med KPB isoleres på kontaktsmitteregime i sykehus

Ikke fastlagt tidspunkt for oppheving av smitteverntiltak i sykehus



FHI -

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


