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Prosjektbeskrivelse: Korsen står det til?  

oktober 2021 – mai 2022 
                                           Smittevern- og antibiotikavisitt i sykehjem 

Bakgrunn  
Prosjektet KORSN står det til? ble gjennomført i perioden november 2020 - juni 2021. Et forbedringsverktøy, 

smittevern- og antibiotikavisitt, ble prøvd ut i 10 nordnorske sykehjem. Kort fortalt innebar det en månedlig sjekk 

av smittevern og antibiotikabruk ved hjelp av et fast skjema. Initiativtakere var Kompetansesenter i smittevern 

Helse Nord (KORSN) og smittevernsykepleiere som veileder kommunehelsetjenesten. Deltakelse i prosjektet ga 

målbare forbedringer, og alle deltakende sykehjem hadde planer om videreføring etter endt prosjektperiode. 

Konklusjonen var at smittevern- og antibiotikavisitt er et egnet forbedringsverktøy i sykehjem, og prosjektet ga 

gevinst i form av nettverksbygging mellom sykehjem og smittevernpersonell i sykehus.  

Nytt prosjekt Korsen står det til? oktober 2021 – mai 2022 
Vi vil nå invitere til et tilsvarende prosjekt, og ønsker å rekruttere 8 - 12 nye sykehjem. Vi henvender oss til noen 

utvalgte kommuner som sikrer geografisk spredning, ulik størrelse på sykehjem og inkluderer både korttids- og 

langtidsavdelinger. Invitasjon om deltakelse går til sektorleder for sykehjem/kommunalsjef helse, avhengig av 

kommunens organisering. Disse velger ut aktuelle sykehjem og involverer sykehjemmets leder. 

Prosjektet skal drives av en prosjektgruppe bestående av smittevernsykepleiere for kommunehelsetjenesten 

(smittevernsykepleiere KHT). Ansatte i KORSN har roller som veiledere og støttespillere.  

Prosjektgruppa består av smittevernsykepleiere KHT, ansatt i fire ulike sykehus i Helse Nord 

Formål med prosjektet 
1. Skape et grunnlag for innføring av smittevern- og antibiotikavisitt som en del av sykehjemmets kontinuerlige 

forbedringsarbeid  

2. Fremme samarbeid og nettverksbygging mellom ansatte i sykehjem og smittevernsykepleiere KHT 

Fokusområder smittevern- og antibiotikavisitter 

 Ved å delta i prosjektet får sykehjemmene mulighet til å se om praksis samsvarer med institusjonens eget 

infeksjonskontrollprogram, nasjonale anbefalinger for smittevern og nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk. 

Infeksjonsforebygging: Et tiltaksområde i Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023 er ledelsesforankrede 

infeksjonskontrollprogram (IKP)1. En vesentlig del av IKP omhandler basale smittevernrutiner som har relevans i 

alt pasientrettet arbeid. Å etterleve smittevernrutiner bidrar til å forebygge infeksjoner og smitteutbrudd (1).  

Antibiotikabruk: Antibiotikaresistens kompliserer behandling av infeksjoner. For å bremse resistensutvikling må 

infeksjoner forebygges og antibiotikabruken være rasjonell. Dette er i tråd med Handlingsplan mot 

antibiotikaresistens i helsetjenesten 2015-20202 og RASK-satsingen3. Urinveisinfeksjon (UVI) er vanlig i sykehjem4, 

og det er  forbedringspotensial for å foreskrive antibiotika mot UVI (2, 3). Nøkkelen ligger i å skille bedre mellom 

behandlingskrevende infeksjon og naturlig bakterieansamling i blæra (asymptomatisk bakteriuri) (4). En 

urinprøvesjekkliste anbefales derfor som hjelpemiddel i diagnostikken av UVI (5).  

                                                           
1 IKP: Rutinesamling med alle tiltak for å forebygge infeksjoner/utbrudd, iht Forskrift om smittevern i helse og omsorgstjenesten.   
2 Planperioden er forlenget til 2021 pga koronapandemien. 
3 RASK står for Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene, en antibiotikaintervensjon, gjennomført i Nord-Norge.    
4 UVI registreres i de nasjonale prevalensundersøkelsene for sykehjem, og er den hyppigst forekommende infeksjonen.  

o Nina Wikan, Finnmarkssykehuset tlf: 909 43 435 e-post nina.alette.wikan@finnmarssykehuset.no  

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

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

o Synnøve Sætermo, Helgelandssykehuset tlf: 958 11 168 e-post synnove.saetermo@helgelandssykehuset.no  
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Metode: Visitter, rapportering og digitale møter 
Utgangspunktet er en metodikk utviklet for sykehus, og deretter utprøvd i sykehjem. Utvalgte områder innen 

smittevern og antibiotikabruk observeres og registreres i et fast skjema (se vedlegg). En kontaktperson i hver 

avdeling har ansvar for visittene. Prosjektgruppa gir også opplæring og deltar på noen visitter. Første måneden 

utføres én visitt pr uke for å bli kjent med skjema, deretter én gang pr måned. Visitten tar ca. 20 minutter. 

Utfylte visittskjemaer sendes til prosjektgruppa som bearbeider og presenterer resultatene i til sammen tre felles 

rapporter. Rapportene sendes til kontaktpersoner ved deltakende sykehjem, som gjør resultatene kjent internt. 

Prosjektet blir evaluert på slutten av prosjektperioden, og det vil bli utarbeidet egen evalueringsrapport.  

Eksempel på observasjon som blir rapportert  

 
Andel ansatte som 
har korrekt 
arbeidsantrekk 

 
  

 

 

Digitale fellesmøter 
Kontaktpersoner, ledere og sykehjemslege innkalles til 7 digitale fellesmøter. Innholdet veksler mellom faglige 

innlegg og resultater fra visittene (rapport). Sykehjemmene står fritt til å invitere med flere ansatte.  

 
Tidslinja har tentative møtedatoer, alle lagt til torsdager kl. 10:30 – 11:30. 

 

 

Sykehjemsledelsens rolle  
Sykehjemsledelsen tar stilling til hvor mange og hvilke avdelinger som deltar, og bidrar til å utnevne en 

kontaktperson (fagsykepleier, smittevernkontakt eller andre aktuelle) fra hver avdeling. Kontaktpersonen blir 

bindeledd mellom prosjektgruppa og sykehjemmet. Ledelsen bes om å informere personalet før prosjektstart, 

samt etterspørre resultater underveis og ta dette opp i interne møter. Før prosjektperioden avsluttes bør ledelsen 

være involvert i beslutningen om sykehjemmet skal fortsette med visitter på egen hånd som en del av et 

kontinuerlig kvalitetsarbeid innen smittevern.  

Sykehjemslegens rolle  
Det er ønskelig, men ikke avgjørende, at sykehjemslegen inntar en aktiv rolle i prosjektet. Det vil kunne fremme 

samarbeidet mellom sykepleiere og leger om diagnostikk, bruk av urinkateter og antibiotikabruk. Visittskjemaets 

første del omhandler disse temaene. Med forbehold planlegger prosjektgruppa undervisning tilpasset leger, og 

som gir godkjenning som valgfritt kurs.  
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Kontaktpersonenes rolle og gjennomføring av visitter  
Kontaktpersonen gis ansvar for at visittene gjennomføres x 1 pr måned og for å delta på fellesmøter. Det vedlagte 

skjemaet brukes ved hver visitt. Det gis opplæring på oppstartsmøtet og ved behov. I november 2021 

gjennomføres ukentlige visitter for å bli kjent med skjemaet. Visittene skal som hovedregel gjennomføres 

avdelingsvis (et visittskjema pr avdeling), og det oppfordres til at visitten gjennomføres når lege er tilstede. 

Prosjektgruppa ønsker å delta på noen av visittene og samarbeide med kontaktperson om dette. Utfylt skjema 

scannes og sendes til prosjektgruppa på e-post skht@helse-nord.no Kontaktpersonen oppfordres til å ta «før og 

etter-bilder» når det planlegges utbedringer. Bilder som kan deles med andre, sendes til prosjektgruppa.  

Samfunnsmessig relevans og innovasjon 
Så vidt vi kjenner til er det få kommuner i Norge som har innført smittevern- og antibiotikavisitter. Deltakelse i 

prosjektet gir grunnlag for systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid på områder som er i tråd med nasjonale 

mål (Handlingsplan for et bedre smittevern 2019 – 2023 og Handlingsplan mot antibiotikaresistens i 

helsetjenesten 2015 – 2020).     

Sykehjem defineres som helseinstitusjon og er samtidig et hjem. Det har vært satset på trivsel og livskvalitet bl.a. 

gjennom kvalitetsreformen Leve hele livet og sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem (6, 7). Hensyn til trivsel og 

smittevern må forenes på en god måte. Samhandling og dialog mellom sykehjem og smittevernpersonell i sykehus 

bidrar til at smittevernråd som gis fra spesialisthelsetjenesten er tilpasset hverdagen i sykehjem.   

Ressurser 
Sykehjemmene må investere noe tid i prosjektet, men deltakelse medfører ikke ekstra utgifter. Sykehjem er 

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

KHT er prosjektet en del av ordinære arbeidsoppgaver.  

Etikk, kommunikasjon og formidling 
Det innhentes ikke personidentifiserbare data. Kun data på sykehjemsnivå rapporteres. Rapporter med resultater 

fra visittene  presenteres underveis, mens deltakernes erfaringer med prosjektet oppsummeres i en egen 

evalueringsrapport. Vi ønsker å formidle erfaringer fra prosjektet i aktuelle fora, fagtidsskrifter og på 

fagkonferanser. Kontaktpersonen ved deltakende sykehjem oppfordres til å dele resultater fra visittene med øvrig 

personell på sykehjemmet.  
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Dato:  
Institusjonens navn:  
Avdeling/bogruppe:  
Antall pasienter i avdelingen:  
Hvem utfører visitten (navn, tittel): 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marker med tall 

Hvor mange pasienter får Hiprex® i dag?  
  

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

Hvilke antibiotika gis (ikke Hiprex®) og hva er indikasjon? 
Pasient 1:  

Pasient 2:  

Pasient 3:  

Pasient 4:  

Pasient 5:  
    Ved flere enn 5 pasienter, oppgi antibiotika og indikasjon for resterende under «kommentarer» 

Sm
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rn
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tt
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Hvor mange pasienter har bærerskap eller 
infeksjon med antibiotikaresistente bakterier? 

Marker med tall 

Bare ESBL   

Bare MRSA   

Bare VRE  
    Dersom pasient har kombinasjon av disse, oppgi det under «kommentarer»  
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Desinfeksjonsrom (skyllerom):  Ja Nei 
Er det ryddig?  ☐ ☐ 

Er ren og uren side merket og adskilt (skille rene og urene oppgaver)?  ☐ ☐ 

Lagres alt utstyr som brukes hos pasienter i lukkede skap? ☐ ☐ 
   

Tøylager (lintøy):   
Er gulvet fri for pappesker/ lagringsvarer? ☐ ☐ 

Lagres kun rent institusjonstøy her?   ☐ ☐ 

Er hånddesinfeksjon montert utenfor døra (ev. rett innenfor døren)? ☐ ☐ 

Holdes døra lukket? ☐ ☐ 
   

Rent utstyrslager (engangsutstyr/forbruksvarer):   

Er gulvet fri for pappesker/ lagringsvarer? ☐ ☐ 

Lagres kun engangsutstyr her?   ☐ ☐ 

Er hånddesinfeksjon montert utenfor døra (ev. rett innenfor døren)? ☐ ☐ 

Holdes døra lukket? ☐ ☐ 
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 Marker med tall 

Hvor mange pasienter har permanent urinkateter?     
(suprapubiskateter skal ikke telles med) 

 

Hvorfor har pasienten permanent urinkateter? Bruk tallkode s. 2 
Pasient 1:  

Pasient 2:  

Pasient 3:  

Pasient 4:  

Pasient 5:  
    Ved flere enn 5 pasienter, oppgi indikasjon for resterende under «kommentarer» 

«Korsen står det til?» Smittevern- og antibiotikavisitt 
Fyll ut skjema med tydelig tekst og marker med streker/tall der det etterspørres. Sendes til SKHT@helse-nord.no 
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   Marker med tall 

Hvor mange har UVI i dag?  

Av disse, hos hvor mange:  
Ble urinprøvesjekkliste benyttet (se s. 2)?  

Ble urin sendt til dyrkning før oppstart av antibiotika?  

Ble urinstix tatt før oppstart med antibiotika?    
 

 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/hjalp en pasient til måltid/med mat, tilbød du pasienten 
håndhygiene ved matbordet? 

  

Sist du brukte hansker, utførte du håndhygiene umiddelbart etter? 
  

Sist du hjalp pasient med stell, brukte du beskyttelsesfrakk/plastforkle? 
  

Observasjoner av de samme 5-10 ansatte: 
  

Den ansatte har kun arbeidstøy på (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 spurte: ____________ 
  

 

Vedlegg 
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Urinprøvesjekkliste 

Kartlegg alltid kliniske symptomer for å skille mellom naturlig bakterieansamling i 

blæra og behandlingskrevende infeksjon. Bruk urinprøvesjekkliste i forbindelse med 

prøvetaking (utarbeidet av Antibiotikasenteret for primærmedisin/Noklus) 

 

Utplassering av hånddesinfeksjon – sjekkliste  

 

 

 

 

Smittevernrutiner m.m 

 

 

 

Nettsiden driftes av smittevernsykepleierne 

i prosjektgruppa 

 

 

 
Arbeidstøy - forslag til retningslinje 

 

Veiledning og informasjon 

 

 

3 nyttige lenker på nettsiden  

«Smittevern for kommunehelsetjenesten» 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallkode, grønt felt s.1: Hvorfor har pasienten permanent urinkateter?  

1. Blæretømmingsproblemer og intermitterende kateter kan ikke benyttes 

2. Akutt urinretensjon eller obstruksjon av uretra 

3. Etter akutt urinretensjon med stort blærevolum, for å avlaste blæren en periode 

4. Behov for nøyaktig måling av diurese hos kritisk syke pasienter 

5. Behov for kontinuerlig gjennomskylling av blæren, f. eks koagler el. grums i urin 

6. Bidra til tilheling av åpne sakrale eller perineale sår hos inkontinente pasienter 

7. Må immobiliseres over lang tid, f. eks bekkenfrakturer 

8. Bedre pasientens komfort ved terminalpleie 

9. Sykdom el. skade som gir tømmingsforstyrrelser 

10. Reduksjon av pleiebehov hos sengeliggende pasienter med inkontinens 

11. Prøvetaking av urin hvis pasient kan late vannet spontant 

12. Langvarig postoperativ kateterbruk uten tilstrekkelig indikasjon 

13. Ukjent indikasjon 

 

Iht. nasjonal veileder 

• Vurder jevnlig årsak for kateter, seponer når det ikke lenger er indikasjon 

• Pkt. 10-13 regnes ikke som adekvat indikasjon for permanent urinkateter 
 

 

 

 

Antibiotika 

− Retningslinje: Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 

− Retningslinjen har eget kapitel om antibiotikabehandling i sykehjem 

− E-læringskurs: Antibiotika i sykehjem 
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