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We are not alone!
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Ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet (2019-2022)

FN anbefaler at alle medlemsland skal ha en egen handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet.

Målet er at både kvinners og menns rettigheter, behov og prioriteringer skal ivaretas i all norsk innsats for sikkerhet og fred

Handlingsplanen lanseres av fem ministre

Styrket innsats på områder der Norge har særlige forutsetninger for å bidra

Gir et tydelig politisk signal om at vi vil fremme kvinners deltakelse og innflytelse, rettigheter og behov i alt freds- og 

sikkerhetsarbeid.

Gjennomføringen av handlingsplanen forutsetter at innsatsen integreres i planlegging og rapportering. 

Norge skal jobbe mer systematisk 

Arbeidet skal være kunnskapsbasert. 

Partnerskap og inkluderende konsultasjonsforum understøtter innsatsen.

Årlig rapporter på gjennomføringen med utgangspunkt i resultatrammeverket. 

Rapporten skal inneholde indikatormatrisen. 

Grunnlagsdata og måltall etableres med utgangspunkt i tall for 2018. 

Indikatorene er kvantitative og fanger kun opp deler av den innsatsen 

Denne er Norges fjerde
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Handlingsplan - historikken

FHI fikk i tildelingsbrev 2018 oppdrag om å utarbeide en 

situasjonsbeskrivelse av smittevernet i Norge. 

ECDC «Country Visit» i mars 2018 -implementering av  Nasjonal strategien 

mot antibiotikaresistens (2015-2020). Dette inkluderte også smittevern. 

Statsrådene Åse Michelsen og Bent Høie offentliggjorde i april 2018 at det 

skulle lages en Handlingsplan for et bedre smittevern



Ny handlingsplanen

Ny Handlingsplan



Andre ting skjer samtidig

Revisjon av smittevernloven

Revisjon av MSIS forskriften – E-msis labdatabasen

Revisjon av Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten

Pasientsikkerhet handlingsplan

Ny partier i regjeringen
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Politiske føringer for ny Handlingsplan

Handlingsplan under Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens

2015-2020

Skal omfatte tiltak på humansiden innenfor rammen av Helse-

og omsorgsdepartementets ansvarsområde 

Fokus på forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner og 

den generelle befolkningen 

Skal inkludere tiltak for å unngå at resistente mikrober 

etablerer seg i norsk helsetjeneste i tråd med anbefalingene fra 

ECDC 



Begrensninger

Andre pågående aktiviteter/planer dekker flere relevante tiltak som derfor ikke

vil omtales i Handlingsplanen:

Vann 

Mattrygghet

Barnevaksinasjonsprogrammet

Antibiotikabehandling



To hovedmål, åtte konkrete delmål og 41 tiltak

Redusere forekomsten av HAI i helseinstitusjoner og hjemmetjenesten
• Forekomst av HAI  i sykehus og sykehjem er redusert sammenlignet med 2017
• Forekomst av meldepliktige, kateterassosierte blodbaneinfeksjoner er redusert  sammenlignet med 2021
• Det har ikke skjedd noen økning i forekomsten av blodbaneinfeksjoner med ESBL-E.-coli i perioden fra 2019 
• Forekomst av sekundærsmitte  i helseinstitusjoner for hver enkelt av mikrobene MRSA, VRE, KPB og C. diff. er 

redusert sammenlignet med basisåret 2020 
• Omfanget av utbrudd i norske helseinstitusjoner er redusert sammenlignet med 2019 

• Bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge
• Nasjonale, aggregerte tall for helseforetak og kommunale helseinstitusjoner i indikatorundersøkelsen er i 

gjennomsnitt 20 prosent bedre enn i 2020.
• Vaksinasjon av helsepersonell skal trappes ytterligere opp gjennom handlingsplanperioden slik at 75 prosent 

av alle sykehusansatte og ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten er vaksinert mot sesonginfluensa.
• Helseforetakene og kommunale helseinstitusjoner har implementert et system for fortløpende elektronisk 

overvåking og rapportering av etterlevelse av retningslinjer for håndhygiene blant helsepersonell. 

31.05.2019



FHI -

Infeksjonskontrollprogram med målsetning og som er ledelsesforankret

Bedre etterlevelse av basale smittevernrutiner – elektronisk registering av håndhygiene

Nasjonale veiledere, informasjons- og undervisningsmateriale 

Styrket infeksjonsovervåking (HAIBA-lignende system)

Sikre nødvendig beredskap (null-rapportering, rotårsaks-analyser)

Vaksinasjon (oversikt over helsepersonells vaksinasjonsstatus og økt dekning 
influensavaksine)

Infrastruktur (oversikt over isolat, risikovurdering –renholdsplaner, åpningstider 
mikrobiologi, veileder dekontaminering

Smittevern inn i utdanninger og fokus på forskning

Indikatorundersøkelser
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Tiltaksområder i handlingsplanen



Hvorfor indikatorene?

Måler smittevern i Norge

Kartlegger arbeid innom smittevern

Kartlegger effekt av handlingsplanen

Verktøy for å forbedre smittevern

Metoder for å redusere variasjon

Sette fokus på tiltakene i 
handlingsplanen

Hvorfor tiltak?

Endre praksis

Setter fokus for forbedrings muligheter

Gi ansvar

Verktøy for å forbedre smittevern



HODs krav til indikatorer

Styringsverktøy for institusjons-ledelsen for å måle status og 

framgang

Bør omfatte både resultatmål, prosesser og strukturer 

Må ha relevans for ulike typer helseinstitusjoner (men trenger 

ikke være de samme for ulike typer institusjoner)

Kreve minst mulig innsats i form av rapportering fra klinikere

Et bredt fagmiljø stiller seg bak



Bør være indikatorer til alle 
Handlingsplanens hovedområdene

Overordnet nasjonal organisering

Tiltak overfor befolkningen

Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Tiltak i kommunal helse- og omsorgstjeneste (helseinstitusjoner)
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Noen eksempler fra andre land
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Back home

• 50 % reduksjon av gram negative blodbaneinfeksjoner innen 2020

• 50 % reduksjon i MRSA-blodbaneinfeksjoner innen xx

• Reduksjon i CDI tilfeller per 100,000 liggedager i sykehus

• Reduksjone i CDI tilfeller per 100,000 i befolkningen i samfunnet
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Prosess indikatorer basert på undersøkelser
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Noen eksempler fra handlingsplanen
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Vedlegg 2. Oversikt over og prioritering for utarbeidelse av nasjonale anbefalinger, veiledere mv. 

  Prioritet Mål for ferdigstillelse 

1 Veileder i basale smittevernrutiner (forebygging av blodsmitte og renhold, som i situasjonsbeskrivelsen var 

listet som egne veiledere, inngår i denne) 

Høy  Våren 2020 

2 Veileder resistente mikrober Høy Våren 2020 

3 Forebygge postoperative infeksjoner Høy Våren 2020 

4 Forebygge blodbaneinfeksjoner assosierte med bruk av ulike katetre Høy Våren 2020 

5 Dekontaminering inkludert sterilforsyning  Høy  

6 Smittevern og sykehusbygg Høy   

7 Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Høy Våren 2021 

8 Forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner Middels 2021 

9 Forebygge nedre luftveisinfeksjoner/håndtering av respirasjonsutstyr Middels 2023 

10 Mathåndtering i helseinstitusjoner, inkludert morsmelkkjøkken/-banker Middels  

11 Veileder smittevern i tannhelsetjenesten Lav  

12 Fleksible skop; renhold og desinfeksjon Lav  
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Nasjonale veiledere, informasjons- og undervisningsmateriale 

FHI og Helsedirektoratet skal i henhold til tidsplan og oversikt gitt i Vedlegg 2, sørge for at prioriterte smittevernveiledere,

informasjons- og undervisningsmateriale er oppdaterte. Arbeidet skal skje i samarbeid med regionale kompetansesentre for 

smittevern og representanter fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten.



Bedre infeksjonsovervåking

FHI skal innen utgangen av 2020 etablere et prosjekt med det formål å 

utvikle en elektronisk modell tilsvarende den danske (HAIBA) som også 

skal sikre en systematisk koding av HAI i helseinstitusjoner. 

Helseforetak skal og andre helseinstitusjoner bør rapportere 

elektronisk til MSIS og Sysvak, samt ta i bruk spesifikt kodeverk for HAI.
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Bedre infeksjonsovervåking II

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten: 
Skal være overvåking av HAI i helseinstitusjoner, som gir leder oversikt over HAI og system for å 
oppdage utbrudd

NOIS
Modul for punktprevalens og for insidensovervåking av postoperative infeksjoner
Andre moduler ikke gitt prioritet i NUIT o.l.

«Primærovervåking» er ressurskrevende – overvåking ved 

sekundærbruk av data vurderes
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Omfatter følgende typer HAI: 
Bakteriemi, urinveisinfeksjoner, tarminfeksjoner med Clostridium difficile, postoperative infeksjoner 
(dype og organhulrom) etter hofte- og kneproteseinngrep  

HAIBA baseres på eksisterende datakilder; Landspatientregisteret og den 

danske Mikrobiologidatabase (MiBa)

Klassifikation er baseret på definitioner av HAI og skjer automatisk vha 

definerte algoritmer (CDC definisjoner)

Eksempel på sekundærovervåking av HAI:
HAIBA, Hospital-Acquired Infections databasen



HAIBA

MSIS

NPR

Resept 
register



Få HAI inn i MSIS-forskriften

Definere meldingskriterier 

Kortsiktig mål: Få etablert systemer som sikrer lokal overvåking –

aggregerte data nasjonalt

Arbeide for å implementere systematisk koding av HAI i helseinstitusjoner

Standardisering på laboratoriesiden 

Identifisere andre datakilder som kan brukes

Plan for overvåking av HAI i MSIS



Utbrudd

Helseforetak skal, med bidrag fra kommunen, fra og med 2020 gjennomføre 

rotårsaksanalyser for definerte alvorlige helsetjenesteassosierte infeksjoner 

og antibiotikaresistente mikrober etter standardisert mal.

For å sikre bedre håndtering av utbrudd og enkelttilfeller av resistente 

mikrober, særlig KPB, styrkes feltepidemiologisk gruppe ved FHI

Helseforetak skal og andre helseinstitusjoner bør fra og med 2020 

gjennomføre nullrapportering av utbrudd.
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Andre ting

Helseforetakene skal innen utgangen av 2020 gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser 
av åpningstider og bemanning på kveldstid, i helger og på helligdager.

Legge til rette for at helsepersonell i Norge får mulighet til å ta en utdanning innen 
smittevern på masternivå og starte en prosess for å vurdere medisinsk spesialisering for 
leger innen smittevern og for å få dette faget tydeligere inn i andre spesialiteter

Departementet vil fortsatt prioritere forskningsmidler til smittevernfagfeltet gjennom 
fellesprogrammet i EU Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR).
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Oversikt over smittevern i Norge

Helsetilsynet foreslår å utarbeide et opplegg for tilsyn med kommunens 
helse- og omsorgstjeneste som fylkesmennene kan benytte og et tilsvarende 
system for bruk i spesialisthelsetjenesten.

FHI skal innen utgangen av 2020 utarbeide grunnlaget for 
indikatorundersøkelser tilpasset helseforetak og kommuner. Dette skal skje i 
samarbeid med Helsetilsynet, Hdir og helsetjenesten og være basert på 
indikatorer anbefalt av WHO og ECDC

Helseforetak skal og kommuner bør delta i FHIs indikatorundersøkelse fra og 
med 2021.
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Og….

FHI skal utarbeide nasjonal standard for overvåking av håndhygiene 

Instituttet skal utarbeide et nasjonalt elektronisk registreringsverktøy og 

sammenstille nasjonale data om etterlevelse av håndhygiene i 

helseinstitusjoner

Helseforetak skal innen utgangen av 2021 ha satt i system et program for 

overvåking av hvordan anbefalinger for håndhygiene blant helsepersonell 

etterleves, samt gjennomgå og evaluere håndhygienefasiliteter
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Nordisk utdanning i smittevern
6  norske søkere, alt tatt opp 

Nye medarbeidere FHI
Ny ansatt på Joint Action om AMR og HAI

Omorganisering av FHI

PIAH rapporter - nye

POSI og PIAH maler under revisjon – små justeringer

Nasjonal konferanse AMR HAI 20.11.2019 (referansegruppemøte dagen før)

Årsrapport håndhygiene, NOIS og resistente mikrober MSIS kommer 27 juni

Internasjonalt arbeid
European Union Joint Action on AMR and HAI
EØS prosjekter i Tsjekkia, Romania, Moldova og Ukraina
Kina samarbeid
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Nytt fra FHI


