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Bakgrunn  
Prosjektet «KORSN står det til?» er et initiativ fra smittervernpersonell i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, der vi 

inviterer 6 sykehjem i regionen til utprøving av smittevern- og antibiotikavisitter. 

Det regionale helseforetaket har ansvar for rådgiving i smittevern til helseinstitusjoner, noe som bl.a. ivaretas av 

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN). I tillegg har hvert helseforetak i Helse Nord en 

smittevernsykepleier som har som oppgave å veilede kommunale helseinstitusjoner (smittevernsykepleier KHT).  

Prosjektet «KORSN står det til?» skal være et supplement til tradisjonell veiledning og undervisning, og vi ønsker at 

prosjektet skal gi en systematisk tilnærming, samt større grad av erfaringsutveksling og samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  Initiativtakere til prosjektet blir heretter benevnt 

KORSN/smittevernsykepleiere KHT.  
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Tekstboks 1: Initativtakere til prosjektet (KORSN/smittevernsykepleiere KHT)  

 

Infeksjonsforebygging i sykehjem 
Helsetjenesteassosierte infeksjoner1 (HAI) i sykehjem kan få alvorlige konsekvenser for pasienter/beboere i form av 

nedsatt funksjon og høyere dødelighet, og for ansatte i form av sykefravær eller yrkesrestriksjoner(1). Covid-19 

pandemien er et eksempel på dette (2).  

Regjeringen har utarbeidet en Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023 med mål og tiltak for at 

forekomsten av helseassosierte infeksjoner (HAI) i helseinstitusjoner reduseres (3). Både kommuner og 

spesialisthelsetjenesten har blitt gitt oppgaver gjennom handlingsplanen. Et av tiltaksområdene er oppdaterte og 

ledelsesforankrede infeksjonskontrollprogram (IKP)2. IKP gir grunnlag for godt smittevern i sykehjem. En vesentlig del 

av IKP omhandler basale smittevernrutiner (grunnleggende smittevern), som har relevans i alt pasientrettet arbeid, 

uavhengig av infeksjonsstatus. Etterlevelse av smittevernrutiner bidrar til å forebygge infeksjoner og smitteutbrudd 

(4). 

Antibiotikabruk  
Antibiotikaresistens vil komplisere behandling av HAI. For å bremse utviklingen av resistens, må infeksjoner 

forebygges og antibiotikabruken må være rasjonell. Regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens i 

helsetjenesten 2015-20203 har som mål at total forbruk reduseres med 30% i perioden (5). Det er tildels store 

forskjeller i antibiotikaforbruk, inkl. store forskjeller i bruk av ugunstige/resistensdrivende antibiotika, mellom 

sykehjem i Norge uten at det er åpenbare grunner til det (6).  

Urinveisinfeksjon (UVI) er hyppigst forekommende HAI i sykehjem (7). Det er observert forbedringspotensial for 

forskrivning av antibiotika mot UVI (7, 8). Nøkkelen ligger i å nyansere godt nok mellom behandlingskrevende 

infeksjon og naturlig/ikke-behandlingskrevende bakterieansamling i blæra (asymptomatisk bakteriuri) (6). Det har 

blitt laget en urinprøvesjekkliste som hjelpemiddel/verktøy for å differensiere mellom UVI og asymptomatisk 

bakteriuri og det er anbefalt at alle sykehjem implementerer bruk av urinprøvesjekklisten (9).   

Bruk av smittevernvisitter til å forebygge infeksjoner samt sikre rasjonell antibiotikabruk 
Flere sykehus i Norge har god erfaring med smittevernvisitter som verktøy for å oppnå økt fokus på smittevern samt 

økt etterlevelse av antibiotikaretningslinjer. Smittevernvisitt innebærer en månedlig sjekk av eget smittevern og 

antibiotikabruk. Visitten følger et fast oppsett hvor utvalgte temaer innen basalt smittevern og antibiotikabruk 

registreres. Smittevernvisittene i sykehus har resultert i økt fokus på håndhygiene, arbeidstøysreglementet, renhold 

                                                           
1 HAI er infeksjon som oppstår som følge av opphold eller behandling i en helseinstitusjon 
2 IKP er en samling skriftlige smittevernrutiner/prosedyrer som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge smitte og infeksjoner, samt 
håndtere utbrudd. IKP er lovpålagt i henhold til Forskrift om smittevern i helse og omsorgstjenesten.   
3 Planperioden er forlenget til 2021 pga koronapandemien 

 

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN):  

o Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen (tlf;776 27436,  e-post: merete.lorentzen@unn.no) 

o Regional antibiotikafarmasøyt June Utnes Høgli (tlf; 776 26227, e-post: june.utnes.hogli@unn.no)  

o Regional smittevernoverlege Anne Mette Asfeldt (tlf; 776 26039, e-post: anne.mette.asfeldt@unn.no)  

 

KORSN har også en generisk e-post adresse: korsn@unn.no  

Smittevernsykepleiere KHT* som rådgir kommunale helseinstitusjoner 

o Hilde Isaksen, Universitetssykehuset Nord Norge (tlf; 776 26396, e-post; hilde.r.isaksen@unn.no)  

o Synnøve Sætermo, Helgelandssykehuset (tlf; 958 11 168,  e-post; synnove.saetermo@helgelandssykehuset.no)   

o Elisabeth Smihaug, Nordlandssykehuset (tlf: 918 35 381 e-post; elisabeth.smihaug@nordlandssykehuset.no)  

* Finnmarkssykehuset er p.t. ikke representert, men er med ved ev. utrulling etter endt prosjektperiode. 
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og generell orden i avdelingene, økt etterlevelse av retningslinjer for antibiotikabruk, samt utvikling og oppdatering 

av IKP. 

Tekstboks 2: Kort beskrivelse av smittevernvisittene ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og 

Finnmarkssykehuset (FIN).  

Avdelingene har selv ansvar for å gjennomføre visittene en gang per måned. Lege, sykepleieleder og fagsykepleier 
deltar. Oftest inviteres smittevernpersonell med på visittene. Gjennomføringen tar 15 – 20 minutter. Et fast 
skjema med faste punkter brukes hver gang. Eksempler på punkter som registreres er følgende:  

• Følger ansatte arbeidstøysreglementet?  

• Har ansatte fått opplæring i håndhygiene?  

• Er det indikasjon for bruk av permanente urinkatetre? 
I etterkant sendes skjema til smittevernpersonell på e-post, som deretter utarbeider, publiserer og distribuerer 
tertialvise rapporter. Data/resultatene brukes til å følge sin egen avdelingens utvikling over tid og til å 
sammenligne seg med andre avdelinger.   

 

I sykehjem har det i liten grad vært kartlagt om smittevern er i henhold til institusjonens egne-, andre lokale- eller 

nasjonale føringer, og smittevernvisitt i sykehjem er nybrottsarbeid.  

Formål  
Prosjektet har to formål: 

1. Vi ønsker å undersøke om smittevern- og antibiotikavisitter egner seg som verktøy i forbedringsarbeid i 

sykehjem. 

2. Vi ønsker at erfaringsutvekslingen som prosjektet gir, blir en plattform for videre nettverksbygging og 

samarbeid mellom KORSN/ smittevernsykepleiere KHT og sykehjem 

Metode  
Dette er et prosjekt hvor vi skal ta utgangspunkt i en metodikk/et verktøy (smittevernvisitt4) utviklet i sykehus, og 

deretter videreutvikle, tilpasse og teste det i sykehjem. KORSN/smittevernsykepleier KHT skal være tilgjengelig for 

besøk eller veiledning pr telefon når visittene gjennomføres.  I tillegg arrangeres det faste skypemøter.  

Prosjektperiode (tidslinje) 
Prosjektet vil pågå i perioden november 2020 – juni 2021. Tidspunkt for og antall aktiviteter er skissert i figur 1, og 
beskrives i detalj i avsnittene nedenfor.  

Figur 1: Tidslinje for pilotprosjektet.  

                                                           
4 I sykehus er denne metodikken kjent som «smittevernvisitter», men vi velger i sykehjem å kalle det for «smittevern- og antibiotikavisitt» for å 
fremheve at både smittevern og antibiotikabruk er viktige for å forebygge HAI/at dette prosjektet har fokus på begge deler. 
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Deltakende sykehjem 

Smittevern- og antibiotikavisitter skal prøves ut i 6 sykehjem. Vi ønsker å rekruttere to sykehjem i hver av 

kommunene der smittevernsykepleiere KHT har arbeidssted, dvs. Tromsø, Bodø og Mo i Rana (tabell 1). Kort avstand 

gir mulighet for KORSN/smittevernsykepleiere KHT og deltakende sykehjem å møtes underveis (så fremt pandemien 

ikke blir et hinder for det).  

Invitasjonen om å delta i prosjektet går til sektorleder for sykehjem og/eller helsesjef, avhengig av hvordan 

kommunen er organisert. Sektorleder/helsesjef velger ut aktuelle sykehjem og involverer virksomhetsleder for 

sykehjemmet. Virksomhetsleder tar stilling til hvor mange og hvilke avdelinger i sykehjemmet som deltar.  

Tabell 1: Oversikt over deltagende sykehjem (fylles ut når det er avklart i de ulike kommunene) 

Sykehjem Kommune  Antall 
avdelinger  

Type 
institusjon* 

Leder/   
kontaktperson 

 Tromsø    
 Tromsø    
 Bodø    
 Bodø    
 Mo i Rana    
 Mo i Rana    

* Langtidsinstitusjon, korttidsinstitusjon eller blandingsinstitusjon (både lang- og korttidssplasser) 

Innhenting av bakgrunnsinformasjon om sykehjemmene 
Ved oppstart av prosjektet inviteres leder ved deltakende sykehjem til å fylle ut et elektronisk spørreskjema 

(Questback) om hvilke systemer de har med tanke på smittevern og antibiotikabruk, se vedlegg 1.  Estimert tid for 

utfylling er omlag 10 minutter. Tilsvarende skjema skal også fylles ut når prosjektet avsluttes.  

Gjennomføring av smittevern- og antibiotikavistter i sykehjem 
KORSN/smittevernsykepleiere KHT har utviklet et smittevern- og antibiotikavistitt-skjema for sykehjem, som skal 

brukes ved hver visitt (se vedlegg 2).  Alle deltakende sykehjem som har behov for det, får opplæring i utfylling av 

skjema. KORSN/smittevernsykepleiere KHT har løpende kontakt med deltakende sykehjem, kan kontaktes på e-post 

eller telefon. 

Leder, fagsykepleier, smittevernkontakt eller utpekt kontaktperson skal ha ansvar for visitten, utfylling av skjema og 

innsending av skjema. Det oppfordres til at visitten gjennomføres når lege er tilstede. Visittene skal gjennomføres 

avdelingsvis (et utfylt visittskjema pr avdeling). Dersom covid-19 pandemien tillater det, ønsker 

KORSN/smittevernsykepleiere KHT å delta i oppstartsfasen.   

Etter at visitten er gjennomført, sendes utfylt/scannet skjema på e-post til korsn@unn.no.  

Rapportering av funn fra smittevern- og antibiotikavisitter 
KORSN/smittevernsykepleiere KHT bearbeider data og utarbeider rapporter basert på gjennomførte og innsendte 

visittskjema. I tekstboks 3 vises eksempler på tema som vil inngå i rapporten. Etter at rapporten er utarbeidet, 

sendes den til alle deltakende sykehjem ved leder/kontaktperson, sykehjemslege/tilsynslege, smittevernlege og 

andre aktuelle etter avtale mellom KORSN/smittevernsykepleier KHT og kommunen/sykehjemmet. Sykehjemmene 

gjør resultatene kjent internt og iverksetter ev. tiltak basert på funn (og ev. i samråd med 

KORSN/smittevernsykepleiere KHT).  

 

 

 

 

 

mailto:korsn@unn.no
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Tekstboks 3: Eksempler på observasjoner som vil bli rapportert til deltakende sykehjem 

  
Gjennomførte  
visitter i perioden 

 Des Jan Feb Mar Apr Mai 

Navn sykehjem 1       

Navn sykehjem 2       

Navn sykehjem 3       

Navn sykehjem 4       
 

 
Andel ansatte som har korrekt 
arbeidsantrekk 

 

 
Andel pasienter forskrevet 
smalspektret vs. 
bredspektret/resistensdrivende 
antibiotika 

 

 

Faste møter mellom KORSN/sykepleiere KHT og deltakende sykehjem                            
Totalt blir det avholdt 8 møter på skype eller teams, inkludert ett oppstartsmøte og ett avslutningsmøte. 

KORSN/smittevernsykepleiere KHT har ansvar for å kalle inn til disse møtene. Møtene er primært for utnevnte 

kontaktpersoner (smittevernkontakter, fagsykepleier eller andre som har ansvar for smittevern- og 

antibiotikavisitter), ledere og hvis mulig tilsyns-, sykehjems- og/el. smittevernlege. Møtene skal være korte og til 

faste tidspunkter. Dette avklares på oppstartsmøtet.  

 

Eksempler på tema for møtene er erfaringer med prosjektet, behov for justeringer, aktuelle tekniske og/el. faglige 

problemstillinger, behov for undervisning, samt gjennomgang av funn/rapporter fra visittene.  

 

Forankring i egen kommune  
Prosjektet skal være forankret hos sektorleder/helsesjef, virksomhetsleder og smittevernlege.  

Samfunnsmessig relevans og innovasjon 
Sykehjem defineres som helseinstitusjon og regnes samtidig som et hjem for de som bor der. Det har vært satset på 

trivsel, hjemlighet og livskvalitet, bl.a. gjennom Regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet og 

sertifiseringsordningen «Livsgledesykehjem» (10, 11). Hensyn til trivsel og smittevern må forenes på en god måte. 

Smittevern- og antibiotikavisittene er et verktøy for ansatte i sykehjem til å ha et høyt faglig fokus på smittevern, til 

nytte for både ansatte og beboere. 

Flere temaer i prosjektet KORSN står det til?) samsvarer med temaer i Handlingsplan for et bedre smittevern 2019 – 

2023. Deltakene sykehjem blir derfor ledet inn mot nasjonale mål for smittevern. Temaer  samsvarer også med 

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, og kan sees på som en oppfølging av 

antibiotikaintervensjonen RASK (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene) som mange sykehjem har 

deltatt i.   

Så vidt vi kjenner til er det få kommuner i Norge som har tatt i bruk smittevern- og antibiotikavisitter. Vi regner dette 

prosjektet som nybrottsarbeid. I beste fall vil prosjektet resultere i et formålstjenlig verktøy som kan tilbys alle 

sykehjem i landsdelen. 

0%

100%

Navn sykehjem 1 Navn sykehjem 2 Navn sykehjem 3 Navn sykehjem 4

Des Jan Feb Mars April Mai

0 %
100 %

Jan Feb Mar Jan Feb Mar Jan Feb Mar

Sykehjem 1 Sykehjem 2 Sykehjem 3

Smalspektret Bredspektret
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Ressurser 
Prosjektet krever at deltakende sykehjem invisterer noe tid i prosjektet, men medfører ikke ekstra utgifter.  

Sykehjemmene er pålagt å drive kvalitetsforbedringsarbeid, og prosjektet kan inngå som en del av dette. For 

KORSN/smittevernsykepleiere KHT er prosjektet en del av ordinære arbeidsoppgaver. KORSN/smittevernsykepleiere 

KHT leder prosjektet, og vil tilstrebe at sykhjemmene får begrensede ekstra oppgaver utover smittevern- og 

antibiotikavisittene og månedlige (korte) møter via skype/teams.  

Etikk 
Dette er et kvalitetssikringsprosjekt som fokuserer på om god praksis for smittevern og antibiotikabruk følges. 

Praksis måles mot etablerte standarder, som institusjonens infeksjonskontrollprogram, som alle helseinstitusjoner er 

pålagt å ha, og nasjonal faglig retninglinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Det innhentes ikke noen 

personidentifiserbare data hverken på beboere eller deltakene helsepersonell. Kun aggregerte data på 

sykehjemsnivå rapporteres.  

Kommunikasjon og formidling 
KORSN/smittevernsykepleiere KHT utarbeider rapporter over resultater fra smittevern- og antibiotikavisittene, som  

vil bli presentert ved to anledninger underveis i prosjektet og ved prosjektets slutt. Vi tar også sikte på å formidle 

erfaringer fra prosjektet i kommunale informasjonsfora og eventuelt i fagtidsskrifter. Resultatene kan også bli 

presentert som posters på aktuelle fagkonferanser.  

Deltakende sykehjem ved kontaktpersoner oppfordres til å dele/bør dele resultater fra smittevern- og 

antibiotikavisittene med øvrig personell på sykehjemmet.  

Referanser 
1. Koch AM, Eriksen HM, Elstrøm P, Aavitsland P, Harthug S. Severe consequences of healthcare-associated 
infections among residents of nursing homes: a cohort study. The Journal of hospital infection. 2009;71(3):269-74. 
2. Folkehelseinstituttet. Covid-19. Ukesrapport - uke 40. Tilgjengelig fra: 
https://www.fhi.no/nyheter/2020/status-covid-19-uke-40/2020.  
3. Helse og omsorgsdepartmentet. Handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere 
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https://www.regjeringen.no/contentassets/714aa1437e2545f7bb4914a3474cd691/handlingsplan-for-et-bedre-
smittevern.pdf  
4. Makris AT, Morgan L, Gaber DJ, Richter A, Rubino JR. Effect of a comprehensive infection control program on 
the incidence of infections in long-term care facilities. Am J Infect Control. 2000;28(1):3-7. 
5. Helse og omsorgsdepartmentet. Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten med det mål å 
redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020. Tilgjengelig fra 
https://www.regjeringen.no/contentassets/915655269bc04a47928fce917e4b25f5/handlingsplan-
antibiotikaresistens.pdf2015 
6. NORM/NORM-VET 2019.  Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in 
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7. Alberg T, Holen Ø, Salvesen Blix H, Lindbæk M, Bentele H, Eriksen HM. Antibiotikabruk og infeksjoner i 
sykehjem. Tidsskr Nor Legeforen. 2017;137: 357-61. 
8. Salvesen Blix H, Røed J, Oddrun Sti M. Large variation in antibacterial use among Norwegian nursing homes. 
Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2007;39(6-7):536-41. 
9. Antibiotikasenteret for primærmedisin. Urinprøve -sjekkliste. Tilgjengelig fra: 
https://www.antibiotika.no/wp-content/uploads/2018/04/Urinpr%C3%B8ve-sjekkliste_november-
2017_Noklus_271117.pdf2017  
10. Helse og omsorgsdepartmentet. Meld.st.15 (2017-2018). Melding til Stortinget. Leve hele livet - en 
kvalitetsreform for eldre. Tilgjengelig fra:  
https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/stm201720180015000dd
dpdfs.pdf [ 
11. Livsglede for eldre. Tilgjengelig fra: https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem/ 

https://www.regjeringen.no/contentassets/714aa1437e2545f7bb4914a3474cd691/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern.pdf
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Vedlegg 1: Kartleggingsskjema/bakgrunnsinformasjon sykehjem  
Fylles ut av leder vha questback ved prosjektets start og slutt. Egen lenke sendes på e-post ved 

oppstart. Foreløpig versjon per 22.oktober 2020.  

 

1) Kontaktinformasjon sykehjem og leder/prosjektets kontaktperson 

 * Navn på sykehjemmet 

 * Navn på leder/kontaktperson 

 * E-postadresse leder/kontaktperson:  

 * Tlf.nr. leder/kontaktperson:  

 

2)  Systemer og rutiner/prosedyrer. * Har sykehjemmet: 

 
Ja Nei 

Under 

utarbeiding 

Vet 

ikke 

Et infeksjonskontrollprogram (IKP; en samling av påkrevde smittevernrutiner, 

elektronisk eller i perm)? 
    

Et system for jevnlig oppdatering av IKP?     

Skriftlige rutiner for bruk av arbeidstøy?     

System for opplæring i håndhygiene? (dvs. alle får undervisning/e-læring på 

arbeidsplassen) 
    

Skriftlige rutiner for arbeidsoppgaver i desinfeksjonsrom (skyllerom)?     

System for kontroll av maskinene i desinfeksjonsrommet?     

Vært med å utarbeide renholdsplanen for sykehjemmet?     

En plan for hvor hånddesinfeksjons-dispensere utplasseres?     

 

3) Målsettinger.  * Har sykehjemmet: 

 
Ja Nei 

Under 

utarbeiding 

Vet 

ikke 

Satt egne mål for smittevern (som gjelder nå)?* 
            

Satt egne mål for antibiotikabruk (som gjelder nå)?* 
            

 

 * Hvis ja, gi kort beskrivelse av hvilke mål innen smittevern/antibiotikabruk dere har 

 

4) Helseattest og influensavaksinering. * Har sykehjemmet: 



 
Ja Nei 

Vet 

ikke 

Helseattest (også kalt egenerklæring/forhåndsundersøkelse for å avdekke risiko for 

MRSA/tuberkulose) som benyttes ved nyansettelser/gjeninntredelse i stilling? 
   

Tilbud om gratis influensavaksine for helsepersonell hver høst?*    

Oversikt over andel helsepersonell som tar influensavaksine?**    

 

 * Hvis ja, hvordan tilrettelegges influensavaksineringen (organisering/kollegavaksinering)?  

 ** Hvis ja, oppgi andel influensavaksinerte forrige sesong? 

5)  Infeksjonsovervåking og antibiotikabruk. * Har sykehjemmet: 

 
Ja Nei 

Vet 

ikke 

Deltatt på minst to prevalensundersøkelser i 2019?    

Mulighet til å administrere intravenøs antibiotika til enhver tid?    

Tatt i bruk «Urinprøve-sjekkliste» (ASP/NOKLUS) eller tilsvarende sjekkliste?    

 

6) Har dere andre kommentarer/innspill knyttet til smittevern eller 

antibiotikabruk? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:  
Institusjonens navn:  
Avdeling/bogruppe:  
Antall pasienter i avdelingen:  
Hvem deltar?  (Ikke oppgi navn, bare profesjon/funksjon) 

 
Innsender av skjema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marker med 
streker 

Spør de første 5-10 ansatte i pasienternært arbeid om:  Ja Nei 

Har du fått opplæring i håndhygiene siste år (undervisning/e-læring)?   

Sist du fulgte en pasient til felles måltid, tilbød du da pasienten 
håndhygiene? 

  

Sist du brukte hansker, utførte du håndhygiene umiddelbart etter?   

Sist du hjalp en pasient med stell, brukte du stellefrakk?   

Observasjoner av de samme 5-10 ansatte:   
Den ansatte har kun arbeidstøy/uniform på seg  
(ikke kombinert med privattøy) 

  

Den ansatte er bar fra albuen og ned (uten ringer/armbånd/klokke, 
uten lange/kunstige negler/neglelakk og langermet klær under) 

  

  

Noter totalt antall ansatte du har spurt: ____________  

 
 Antall 
Hvor mange pasienter får antibiotika (ikke Hiprex®) i dag?  
 

Hvilke antibiotika gis og hva er indikasjon? 
Pasient 1:  

Pasient 2:  

Pasient 3:  

Pasient 4:  

Pasient 5:  

   

 

 

Sm
it

te
ve

rn
vi

si
tt

e
n

 

Hvor mange har bærerskap eller infeksjon med 
antibiotikaresistente bakterier? 

Marker 
med tall 

Bare ESBL   

Bare MRSA   

Bare VRE  

Kombinasjon av ESBL, VRE og/eller MRSA   

   A
n

ti
b

io
ti

ka
re

si
st

e
n

s 

Sm
it

te
ve

rn
ru

ti
n

e
r 

A
n

ti
b

io
ti

ka
b

ru
k 

Skylle-/desinfeksjonsrom:  Ja Nei 
Er det ryddig?  ☐ ☐ 

Er ren og uren side merket og adskilt?  ☐ ☐ 

Lagres alt utstyr i lukkede skap? ☐ ☐ 
   

Rent lager (velg f. eks utstyrslager eller tøylager):   
Er gulvet fri for pappesker/ lagringsvarer? ☐ ☐ 

Lagres rent og urent adskilt?   ☐ ☐ 

Hånddesinfeksjonsdispenser utfor døra? ☐ ☐ 

Holdes døra lukket? ☐ ☐ 
   

Renhold: Er det daglig renhold i ukedagene på:   
Pasientrom? ☐ ☐ 

Felles toaletter? ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

O
rd

e
n

 i 
e

ge
t 

h
u

s 

U
ri

n
ve

ie
r 

 Antall 
Hvor mange i avdelingen måles det væskeinntak hos?  

Hvor mange behandles med Hiprex®?    
  

Hvor mange pasienter behandles for urinveisinfeksjon?   

Av disse, hos hvor mange:  
Ble urinstix tatt før oppstart med antibiotika?    

Ble urin sendt til dyrkning før oppstart av antibiotika?  

Ble urinprøvesjekkliste benyttet?  
  

Hvor mange pasienter har permanent urinkateter?   

Hvor mange har fortsatt indikasjon for permanent 
urinkateter? (se s. 2 for indikasjoner) 

 

 

«KORSN står det til?» Smittevern- og antibiotikavisitt 

Fyll ut skjema med tydelig tekst og marker med streker der det etterspørres antall. Sendes til korsn@unn.no  
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Vedlegg 2: Smittvern- og antibiotikavisittskjema per 22.oktober 2020



Veiledning til skjema 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urinveisinfeksjoner (UVI) 

For å redusere risiko for UVI skal permanent kateter brukes kun ved indikasjon som: 

• Behov for diuresemåling hos kritisk syke 

• Akutt urinretensjon/urethra-/blæreobstruksjon 

• Blæretømmingsproblemer 

• Behov for kontinuerlig gjennomskylling 

• Peroperativt ved visse inngrep 

• Ved sakrale/perineale sår og intkontinens 

• Langvarig immobilisering, som ved potensielt ustabile thorakale eller lumbale spinale 

tilstander eller multitraumer med f. eks bekkenfraktur 

• Nevrogene/ikke-nevrogene blæreforstyrrelser 

• Bedret komfort ved terminal pleie 

Ikke indikasjon for bruk av blærekateter: 

• Reduksjon av pleiebehov 

• Prøvetaking 

• Langvarig postoperativ kateterbruk 

Urinprøvesjekkliste kan være egen sjekkliste, eller sjekkliste utviklet av Antibiotikasenteret 

for primærmedisin/Noklus.  

 

 

 

Arbeidsantrekk 

 

 

Antibiotika 

 

 

 

https://www.antibiotika.no/stage/wp-content/uploads/2018/04/Urinpr%C3%B8ve-sjekkliste_november-2017_Noklus_271117.pdf

