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Smitte i sykehjem 
 

 

Smittespredning  
I henhold til ”Forskrift om smittevern i helsetjenesten av 17.06.05, nr 610” skal 

det foreligge skriftlige retningslinjer for isolering av pasienter med infeksjoner som 

medfører fare for at andre kan bli smittet. Retningslinjene skal angi når og hvordan en 

beboer skal isoleres.  

 

Målsettingen for et isoleringsvedtak er å redusere risikoen for smitte til andre beboere, 

ansatte og pårørende. Tiltakene må derfor baseres på kunnskap om overføring av smitte, 

den såkalte smittekjeden. Enhver form for isolering griper inn i personens frihet. Derfor 

må tiltakene som iverksettes stå i rimelig forhold til mulighetene for å oppnå 

målsettingen. Overdreven smittefrykt kan medføre at en iverksetter for omfattende tiltak 

som ikke har noen betydning for å nå målet. På den annen side finnes det eksempler på 

ignorering av forebyggende tiltak som burde vært iverksatt. Noen ganger vil estetiske og 

praktiske hensyn påvirke de valg som gjøres. 

Det er viktig å huske på at det er ingen direkte sammenheng mellom sykdommens 

alvorlighetsgrad og dens smittsomhet. 

 

Spredning av smitte er avhengig av flere faktorer: Det kan ofte være et spørsmål om 

hvor tilgjengelig et smittestoff er, på hvilken måte en kommer i kontakt med 

smittestoffet og ikke minst hvem som kommer i kontakt med smittestoffet. 

Sammenhengen med de ulike faktorene som betyr noe for smitteoverføring kalles 

smittekjeden: 

 smittestoff 

 smittekilde 

 smittemåte eller smittevei 

 smittemottaker 

 

Smittestoff 
Smittestoff vil i denne sammenheng være bakterier, virus, sopp eller protozoer. 

Tilstedeværelse av mikroorganismer og utvikling av infeksjonssykdom har ingen enkel 

sammenheng. Flere mikrober er ufarlige, men kan gi sykdom hvis det er bestemte 

kriterier tilstede. Mikroorganismenes evne til å gi sykdom er ofte avhengig av disse 

faktorene: 

 smittedose: smittestoffet må være tilstede i en viss mengde for å kunne 

forårsake infeksjon  

 virulens vil si mikroorganismens sykdomsframkallende evne, noen 

mikroorganismer vil ikke gi infeksjoner, med mindre mottakeren har et svært 

nedsatt immunforsvar 

 den enkelte mikroorganismes evne til å overleve utenfor menneskekroppen 

  

I de senere år er det en økende oppmerksomhet på resistente mikroorganismer, og da i 

særdeleshet resistente stafylokokker, MRSA, Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus. 

Infeksjon eller bærerskap, kolonisering, med MRSA skal håndteres strengt for å hindre 

etablering i institusjonens miljø. Av samme grunn har myndighetene satt i verk 

restriksjoner knyttet til helsearbeidere som har arbeidet i sykehus utenfor Norden og 

Nederland de siste seks måneder, se eget kap om MRSA. 

 

Smittekilde  
Smittestoffet må ha et sted hvor det kan formere seg eller overleve før det videreføres til 

neste individ. Den vanligste smittekilden er mennesket selv. Beboere, ansatte eller 

pårørende kan ha smittsom sykdom og overføre smittestoffet videre til andre.  

En person kan være en smittekilde uten selv å ha symptomer på infeksjon. Personen kan 

være i en inkubasjonsfase eller være bærer av mikroorgansimer, kolonisert. 
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Mangelfull håndhygiene hos pleiepersonell kan være en mulig smittekilde for pasienter. 

Medisinsk utstyr kan også være kilde til infeksjon fordi det er blitt forurenset, 

kontaminert. Dette kan skyldes mangelfull rengjøring og/eller desinfeksjon, feil 

oppbevaring eller at utstyret blir håndtert med urene hender. Det finnes eksempler på at 

salver, såper, medikamenter og lignende har vært kilde til spredning av infeksjoner. 

Brukt sengetøy som ristes eller sorteres kan forurense hender, arbeidstøy og rent utstyr.  

Gulv, vegger, gardiner og møbler har liten eller ingen betydning som smittekilde. 

 

En smittekilde må ha en utgangsport for at smittestoffet skal kunne videreføres til neste 

individ. 

 

Smittemåte  
For at smittestoff skal overføres fra en kilde til et individ må det overføres på bestemte 

måter. Smittemåten varierer for ulike mikroorganismer.  

 

Kontaktsmitte er den vanligste smittemåten. Kontakten kan være direkte eller 

indirekte. 

 

 Direkte kontaktsmitte forutsetter fysisk kontakt mellom smittekilde og 

smittemottaker. 

  

 Indirekte kontaktsmitte er smitteoverføring via et mellomledd. I pleie- eller 

undersøkelsessituasjoner er utilstrekkelig håndhygiene en viktig årsak til indirekte 

kontaktsmittespredning. 

 

 Fekal-oral smitte er en form for indirekte kontaktsmitte. Dette skjer fordi avføring 

forurenser, kontaminerer, noe som senere kommer i kontakt med munnen. Denne 

smittemåten er oftest aktuell ved mage / tarm infeksjoner. 

 

 Dråpesmitte er overføring av smittestoffet via dråper. Disse spres via luften ved 

hoste, nysing eller brekninger. Dråpene faller ned ca 1-2 meter fra kilden og 

forurenser utstyr eller hender og kan gi opphav til indirekte kontaktsmitte. 

Smittestoffet kan også inhaleres direkte, som f. eks. forkjølelsesvirus.  

 

 Inokulasjonssmitte blir ofte i dagligtale omtalt som blodsmitte. Smittestoffet føres 

inn gjennom hud eller slimhinner. Det skjer oftest ved stikkuhell med brukt 

kanyle, forurenset med smittestoff. 

 

 Blodsmitte vil si at smittestoff overføres ved direkte kontakt med skadet hud eller 

slimhinner 

 

Luftsmitte. Smittestoffet finnes i ørsmå, lette dråpekjerner, aerosoler. De kan holde 

seg svevende i lengre tid. Smittestoffet kan, avhengig av ventilasjon, flyttes over store 

avstander. Mottakeren inhalerer smittestoffet. Eksempel på mikrober som overføres 

ved luftsmitte er tuberkelbakterier og vannkoppevirus. 

 

Smittemottaker  
Smittemottaker må ha en inngangsport for at smitte skal videreføres. Eksempler på 

inngangsporter er urinveier, ikke inntakt hud og slimhinner og luftveier. Den enkeltes 

motstandskraft mot mikroorganismer vil i tillegg være avgjørende om en får infeksjon 

eller ikke. Noen viktige faktorer i dette ”motstandsarbeidet” er: 

 hud og slimhinner hindrer mikrober å trenge inn 

 immunforsvar  

 kosthold  

 personlig hygiene 



Kap.12 Smitte i sykehjem og isolering  3 
 

Versjon 4.0 
Hygieneperm for sykehjem og langtidsinstitusjoner 

 

 

Mennesker med svekket allmenntilstand er utsatt for infeksjoner. Noen har økt 

mottakelighet fordi hudbarrieren er brutt, f. eks. ved sår eller eksem, slik at 

mikroorganismene lettere finner en inngangsport. Fremmedlegemer som urinveiskatetre, 

visse sykdommer og enkelte medikamenter bidrar til dårligere motstandskraft mot 

infeksjoner. 

Det er viktig å huske at bakterier og virus ikke trenger igjennom hel hud, men sår, 

eksem og andre brudd på hudbarrieren kan være en inngangsport. 

 

 

 

 

 
 

 

Kontaktsmitteisolering på enerom, for MRSA, se kap 12,1 
Gjelder beboer som har: 

 mage / tarminfeksjon 

 Clostridium difficile infeksjon med mer enn fire diareer pr. døgn 

 hud- og sårinfeksjon med stafylokokker, streptokokker, der sekresjonen ikke kan 

kontrolleres med bandasje 

 infeksjon med MRSA  

 kolonisering med MRSA 

 infeksjonssykdom med vancomycinresistente enterokokker, VRE 

 beboer som har vært innlagt i sykehus og sykehjem utenfor Norden og Nederland 

de siste seks måneder, selv uten infeksjonssykdom, inntil det er avkreftet 

bærerskap med MRSA. 

 ubehandlet skabb 

 

Grunnlagsinformasjon 

Smitteregimer på sykehjem må tilpasses det forhold at dette samtidig er beboerens 

hjem. Tiltakene ved et smitteregime må bygge på generelle, hygieniske standardtiltak.  

Det bør vurderes hvorvidt det er nødvendig å merke døren til rommet. 

 

Tiltak 

 håndhygiene  er det viktigste enkelttiltaket for å hindre overføring av smitte. 

Husk at det utføres rene og urene oppgaver inne på et isolat og 

at håndhygiene skal utføres etter de samme retningslinjer som er 

beskrevet i kap. 6. Håndhygiene, fortrinnsvis hånddesinfeksjon, 

skal alltid utføres umiddelbart før rommet forlates. 

 

 hansker  brukes ved stell og pleie av beboer, håndtering av urent utstyr, 

brukt sengetøy og ved kontakt med blod og kroppsvæsker. Utfør 

håndhygiene umiddelbart etter at hanskene er tatt av. 

Husk at arbeidet på isolatet medfører rene og urene prosedyrer 

om hverandre med den følge at håndhygiene og hanskeskift er 

påkrevet mellom prosedyrene.  

Ved MRSA skal hansker benyttes av alle som går inn på rommet. 

 

 smittefrakk  brukes ved stell av beboer, ved rengjøring av rom og ved 

håndtering av forurenset utstyr. Skiftes daglig, fortrinnsvis etter 

hovedstellet og ved synlig tilsøling. 

Ved MRSA skal stellefrakk benyttes av alle som går inn på 

rommet.  

HUSK:  

for å bryte smitteveier og hindre smitteoverføring må en anvende  
basale smittevernrutiner i alt daglig arbeid 
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 munnbind  ved isolering av beboer med MRSA og ved fare for sprut med 

infisert materiale, som f.eks oppkast. Munnbindet tas på før en 

går inn på rommet. Det kastes på rommet etterfulgt av 

håndhygiene og rommet forlates. 

 

 bestikk/servise skal ikke være engangs. Vanlig bestikk og servise benyttes. Etter 

bruk transporteres utstyret emballert i plastpose til nærmeste 

skyllerom for desinfisering i bekkenspyler, før det videresendes til 

kjøkken for rengjøring i oppvaskmaskin. 

 

 tekstiler flat tøy legges i plastsekk eller plastpose på rommet før det 

legges i tøysekk. Institusjonens tøy skal vaskes på 85 °C i minst 

10 minutter. Unngå unødvendig risting av sengetøyet. Tøyet skal 

ikke sorteres etter at det er tatt ut fra isolatet. 

 

privat tøy som er forurenset av mulig infisert materiale, 

emballeres i plastpose før transport til vaskeriet. Plagget vaskes 

separat på den temperatur som er anbefalt for det enkelte plagg. 

Når tøyet er lagt inn i maskinen, desinfiseres døråpningen med 

Virkon. Hvis privat tøy vaskes på lavere temperatur enn 85 ºC, 

skal vaskemaskinen kjøres tom eller med annet tøy på 85 ºC 

etterpå.  

 

 flergangsutstyr som bekken, vaskefat, pinsetter, skylleboller etc. pakkes inn i en 

plastpose før rommet forlates, og transporteres til skyllerommet 

for desinfeksjon i henholdsvis bekkenspyler, dekontaminator, 

eller instrumentvaskemaskin så raskt som mulig. Utstyr som ikke 

tåler varme, må desinfiseres kjemisk før det benyttes til andre, 

se kap.13 

 

 engangsutstyr  skal ikke lagres på rommet. Engangsutstyr som er tatt inn på 

rommet kan ikke tas ut igjen. Det må kasseres dersom det ikke 

brukes eller når isolasjonen oppheves. 

 

 rengjøring  utføres som vanlig.  

Mopper, kluter ol transporteres til skyllerommet i en plastpose for 

desinfeksjon i dekontaminator umiddelbart etter det har vært 

brukt på isolatet, før det videresendes til vaskeriet. 

Moppestativ bør være rombundet så lenge isolasjonen pågår. Ved 

opphør av isolasjon desinfiseres og rengjøres moppestativet.  

Søl av infisert materiale desinfiseres ved hjelp av 

flekkdesinfeksjon, se kap.13. 

 

 avfall som er tilgriset med infeksiøst materiale, anses som smitteavfall. 

Det kan være f. eks bandasjer, bleier etc. Mindre mengder 

emballeres i plastpose og håndteres som husholdningsavfall. 

Større mengder av forurenset avfall, kastes i egnete esker / 

beholdere. Annet avfall som aviser, blomster, håndtørkepapir etc. 

regnes som husholdningsavfall og ikke smitteavfall. 

 

 transport av beboer  

Transport reduseres til et minimum. Dersom beboeren må forlate 

rommet, skal all sekresjon være under kontroll, ved hjelp av 

bandasjer eller bleier. Beboer må ha rent tøy, ren seng og utføre 

håndhygiene før transport. 
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 besøkende trenger ikke benytte beskyttelsesutstyr med mindre de deltar 

aktivt i stellet. Det er viktig med god informasjon til pårørende og 

at de informeres om betydningen av god håndhygiene. 

 opphør av isolering  

o dynetrekk, laken og putevar håndteres som smittetøy  

 

o dyne og pute legges i sekk merket ”smittetøy”, som vaskes 

på vaskeriet 

 

o vaskbar madrass desinfiseres og rengjøres på rommet 

 

o madrass m/ tøytrekk: trekket tas av og sendes som 

smittetøy. Er madrassen synlig tilsølt bør den desinfiseres og 

rengjøres på sykerommet. NB! Bare vaskbare madrasser bør 

benyttes med tøytrekk. 

 

o seng, nattbord og annet inventar som pasienten har benyttet 

desinfiseres og rengjøres 

 

o kontaktpunkter som sengelampe, dørhåndtak, brytere, 

armatur på vasker, dørhåndtak ol desinfiseres og rengjøres. 

 

Det anbefales at pasienten er ute av rommet når desinfeksjon pågår. 

 

  

Barrieresykepleie på flersengsrom 
Gjelder beboere som har: 

 øyeinfeksjoner 

 mindre alvorlige sårinfeksjoner der sekresjonen kan kontrolleres med bandasje 

 mage / tarminfeksjoner med lite diaré som lar seg kontrollere med bleie 

 

Grunnlagsinformasjon 

En skal i størst mulig grad unngå å flytte beboerne internt på sykehjemmet. Hvis 

sykehjemmet ikke har enerom, kan noen infeksjoner som smitter ved kontakt, håndteres 

på flersengstue ved hjelp av barrieresykepleie. Barrieresykepleie vil si at personalet lager 

en barriere, sperre, mellom seg og den enkelte beboer og mellom hver enkelt beboer på 

flersengsrom ved hjelp av god håndhygiene, beboerbundet smittefrakk og god 

arbeidsteknikk.  

Beboer med infeksjoner eller kolonisering med resistente mikrober skal isoleres under 

kontaktsmitteregime på enerom. 

 

Tiltak 

Dersom tiltakene som er beskrevet i kapittel 4, side 2 gjennomføres nøye vil dette dekke 

tiltakene for barrieresykepleie. Vektlegging på god håndhygiene er sentralt, inkludert 

fravær av håndsmykker. 

 

Det bør være knagger til pasientbundet smittefrakk fortrinnsvis ved sengen.  

 

Beboer bør få adgang til fellesarealer, men bør veiledes eller få hjelp til å utføre god 

håndhygiene. 
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Dråpesmitte 
Grunnlagsinformasjon 

De fleste luftveisinfeksjoner smitter hovedsakelig ved dråpesmitte. Dråper som 

inneholder virus/bakterier spres til luften ved hosting, nysing og tale. Det vil i praksis 

ikke være mulig å isolere alle beboere som har aktiv luftveisinfeksjon i sykehjem. 

 

Tiltak 

 En kan redusere smitteoverføring ved å begrense opphold i fellesrom og nær kontakt 

med andre.  

 God håndhygiene hos personale og beboere er viktig for å redusere smittespredning. 

 Personalet bør bruke munnbind for å  

o beskytte seg mot dråpesmitte 

o beskytte beboer mot evt smitteoverføring fra den ansatte 

 

Vaksinasjon mot influensa og pneumokokker, se kap 11 

 
 

Luftsmitte 
Smitteførende tuberkulose  
Beboere med smitteførende tuberkulose bør umiddelbart innlegges i sykehus og 

behandles der til de er smittefrie. 

 

 
Mage - tarminfeksjoner, gastroenteritter, for VRE, se kap 12,2 

Grunnlagsinformasjon 

Diaré og /eller oppkast kan skyldes bakterier, såkalte tarmpatogene bakterier 

(Salmonella, Shigella, Campylobacter m.fl.) eller virus bl.a. Norovirus, Rotavirus og 

Enterovirus. Avføringen og oppkastet er svært smittsomt, og god toaletthygiene og 

håndhygiene er viktigste tiltak for å hindre smittespredning. For gastroenteritter med 

oppkast, f.eks Norovirus, anbefales munnbind. Beboere med aktiv mage / tarminfeksjon 

bør ha enerom med eget toalett. 

 

Tiltak 

 god toaletthygiene  

 håndhygiene er viktigste tiltak for å hindre smittespredning 

 beboere med aktiv mage / tarminfeksjon bør ha enerom med eget toalett 

 

 

Clostridium difficile 

Grunnlagsinformasjon 

Personer som har fått antibiotikabehandling kan få overvekst i tarmen av Clostridium 

difficile. Dersom bakterien produserer toksin, kan den gi tarminfeksjon – colitt med diaré. 

Den alvorligste formen kalles pseudomembranøs colitt som kan være livstruende og skal 

behandles på sykehus. Lettere former krever ikke sykehusinnleggelse.  

 

Tiltak 

1.  Prøvetaking: Clostridium difficile – toxin påvises i avføringsprøve uten tilsetninger, 

en prøve er tilstrekkelig. Prøvetaking hos personer som ikke har diaré har ingen 

hensikt, det skal heller ikke tas kontrollprøver når diareen opphører.  

 

2.  Behandling: Clostridium difficile kan behandles med spesielle antibiotika, Flagyl, evt. 

Vancomycin er vanligvis effektive og skal ordineres av lege.  
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3. Isolering: Clostridium difficile er moderat smittsom, men gir bare sykdom hos 

personer behandlet med antibiotika eller svært svekkede personer. Beboere med mer 

enn fire diareer i døgnet forårsaket av Clostridium difficile, bør helst ha enerom med 

eget toalett. Ingen isoleringstiltak når diareen opphører. 

Tuberkulose 

Beboer med smitteførende lungetuberkulose skal innlegges og behandles i sykehus. 

 

Beboer som tidligere har hatt tuberkulose er ikke smittefarlig med mindre sykdommen 

blusser opp igjen, reaktiveres. 
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