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Visste du at vi har fått 

Handlingsplan for et bedre smittevern?  
 

I 2015 fikk vi en handlingsplan mot 

antibiotikaresistens. Nå i høst kom handlingsplan for 

et bedre smittevern. Begge planene inngår i 

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens. 

 

Handlingsplanen har to hovedmål: 

1. Redusere forekomsten av helseassosierte 

infeksjoner (HAI) i helsetjenesten 

2. Bedre organisering og struktur av smittevernet i 

Norge 

Det er skissert 8 delmål og hele 37 tiltak. Mange av 

tiltakene skal utføres av helseforetakene og 

kommunene.  

I tillegg beskrives tiltak for utdanning av 

smittevernpersonell, nye smittevernveiledere, mer 

forskning, bedret mikrobiologisk diagnostikk m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke oppgaver gis kommunene i handlingsplanen?  

Vektingen av krav er formulert ulikt for de ulike 

tiltakene. Noen tiltak skal utføres, andre tiltak bør 

utføres. 

Det er satt ulike frister for hvert tiltak. Mange skal 

utføres i løpet av 2020.   

Følgende tiltak gjelder for kommunene: 

- Ha oppdaterte og ledelsesforankrede 

infeksjonskontrollprogrammer  

- Definere lokale mål for smittevern- og 

pasientsikkerhetsarbeidet 

- Overvåke etterlevelse av håndhygiene-

anbefalinger 

- Gjennomgå og evaluere håndhygienefasiliteter 

- Delta i kampanjer for bedret etterlevelse av 

basale smittevernrutiner/ håndhygiene 

- Rapportere elektronisk til MSIS og Sysvak 

- Gjennomføre/ delta i rotårsaksanalyse  

- Nullrapportering av utbrudd 

- Skaffe oversikt over vaksinasjonsstatus blant 

eget helsepersonell 

- Bidra til at minst 75% av helsepersonell med 

pasientkontakt vaksineres mot influensa 

- Oppdatere renholdsplaner (Nasjonal standard 

kommer) 

- Delta i indikatorundersøkelse 

- Gjennomføre interne revisjoner om smittevern 

og lage oppfølgingsplan 

 

Smittevernloven og Fylkesmannens rolle  

Tidligere var Fylkesmannens fokus begrenset til 

allmenfarlig smittsomme sykdommer. Nå skal 

perspektivet være bredere. Fylkesmannen skal blant 

annet skaffe oversikt over kommunale 

smittevernplaner og infeksjonskontrollprogram.    

Dette var en liten smakebit. For å få mer tak i hva 

dette handler om, må du lese hele Handlingsplanen 

for et bedre smittevern. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern/id2677532/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern/id2677532/

