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AGENDA

1. Bakgrunn for dagens tema: Regionalt kompetansesenter smittevern 
sin rolle i kommunal antibiotikaovervåkning

2. Om smittevernbistand fra Sykehuset Østfold til kommunene

3. Hva har to piloter å gjøre i Østfold?   Rygge flystasjon er nedlagt…  ;-(

4. "En 3. pilot" i Østfold:  intervensjonsstudien "RASK" med resultater 
fra antibiotikaovervåkning i sykehjem og Helsehus/KAD, 2015-16

5. Demonstrasjon av overvåkingsresultater sykehjem Østfold, 2015-16
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De regionale helseforetakene skal, i henhold til forskrift om smittevern i 
helsetjenesten § 3-1, bistå de kommunale helseinstitusjonene i regionen i 
smittevernarbeid inkludert smittevernrådgivning, overvåkning, 
kompetansehevende tiltak for personell, forskning og oppklaring av utbrudd.
Tilbudet til kommunale institusjoner i regionen er en tjeneste kommunene 
per i dag må betale for.
....
Folkehelseinstituttet anslår at økt bistand fra de regionale helseforetakene 
kan medføre en signifikant reduksjon av antibiotikabruken i sykehjem.
...
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de regionale helseforetakene om 
å styrke sine kompetansesentre for smittevern (se tiltak 2.3) for blant annet 
å ivareta denne oppgaven.
….
(Helseforetakene):  Under spesielle hendelser ber kommunene om faglig 
smittevernbistand fra sykehusene i regionen. I tillegg bør sykehusene bistå 
kommunene med å organisere smittevernarbeidet i kommunen på en god 
måte.

6.2 Bistand om antibiotikabruk 
fra de regionale 
kompetansesentrene for 
smittevern til regionenes 
sykehjem 
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Regionalt kompetansesenter for smittevern skal overvåke 
bruken av antibiotika i Helse Sør-Øst i samarbeid med 
Sykehusapotekene HF og Nasjonalt kompetansesenter
for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

Regionalt kompetansesenter koordinerer arbeidet med 
etablering av antibiotika styringsprogrammer i Helse Sør-
Øst i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for 
antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

OPPFØLGING I HF: Tiltak for å begrense spredning av 
multiresistente mikroorganismer skal omtales i alle 
samhandlingsavtaler med kommuner og andre 
helseforetak.



• I Østfold har det eksistert en samarbeidsavtale 
om smittevern med kommunene siden 1999. 

• Overvåkning av antibiotikabruk er kommet på 
"dagsorden" ved forslag til utvidelse av avtalen 
fra 2017.



JB Haug - 2017

• Utvidet avtale vil gjelde også helsehus/KAD, legevakter 
og hjemmebaserte tjenester (i tillegg til sykehjem)

• Bistand til antibiotikaovervåkning og utvidede) 
prevalensundersøkelser inngår i utvidet avtale

- Basisavtale per innbygger / år: NOK 3,28
- Utvidet avtale per innbygger / år: NOK 4,92

To pilotprosjekt i 
Østfold per 2017..
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• Infeksjonskontrollprogram. SØ har ansvar for et overordnet infeksjonskontrollprogram som revideres 
hvert annet år, eller hyppigere ved behov.

• Programmet inneholder bl.a. en overvåkningsdel om helsetjenesteassosierte infeksjoner og 
antibiotikabruk. Det forutsettes at institusjonene deltar på de to årlige (lovpålagte) nasjonale 
prevalensregistreringene arranger av FHI.

• Orientering. Hygienesykepleier har ansvar for å formidle innholdet i nye og reviderte lover, forskrifter, 
retningslinjer og veiledere innen smittevern.

• Infeksjonsutbrudd. Ved behov vil hygienesykepleier (og evt. smittevernoverlegen) og 
smittevernansvarlige lege i kommunen(e) samt ledelsen ved institusjonen(e) samarbeide om 
smitteoppsporing og iverksetting av nødvendige tiltak.

• Avtalen forutsetter at begge parter tilrettelegger for minst ett årlig besøk ved hver av institusjonene. 
Hygienesykepleier gjennomfører internundervisning og ”hygienerunder” ved behov.

• Avdeling for smittevern arrangerer to heldags smittevernkurs per år for ledere og ansatte. 
• Kommunale smittevernleger og leger ved institusjonene kan fritt søke faglige råd hos 

smittevernoverlege ved SØ. 
• Samme leger skal gis tilbud fra avdeling for smittevern samarbeidermed Helsehus/kompetansesenter i 

hver region om ett faglig smittevernmøte per år
• Hygienesykepleier og smittevernlege i hver enkelt kommune bør møtes halvårlig for statusoversikt, 

gjennomgang av felles oppgaver og aktuelle utfordringer. 

KOMMUNAL BASISAVTALE SMITTEVERN, ØSTFOLD (2017)



Avtale om utvidet kommunal smittevernbistand – stautus per 6/2-17 

• Utvidet avtale er godtatt av 14 / 16 kommuner m/enkelte forbehold (antibiotika!)

• To kommuner som "sitter på gjerdet" utgjør ca. 45% av fylkets innbyggere..

Hva er nytt i utvidet avtale,  i tillegg til at utvides til 
alle hjemmebaserte tjenester, Helsehus/KAD og legevakter?

• Ved Sykehuset Østfold gjennomføres seks årlige prevalensundersøkelser av infeksjoner 
og antibiotikabruk. Avd. for smittevern vil være behjelpelig med å planlegge og 
gjennomføre hyppigere (og event. utvidede) prevalensregistreringer også i kommunale 
institusjoner som ønsker dette.

• Overvåking av antibiotikabruk i sykehjem og helsehus/KAD er en prioritet 
smittevernoppgave jfr. nasjonal Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 
(HOD 2015). Avd. for smittevern vil kunne utføre antibiotikaovervåkning basert på 
apotekstatistikk dersom kommunen har behov for dette.
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Hvorfor pilotering i Østfold?

• God erfaring med samhandling sykehus – kommuner over lang tid
• Nærhet til Oslo!
• Stor befolkning og små avstander 
• Kun ett sykehus som betjener hele fylket, og – høyt antibiotikaforbruk!



JB Haug - 2017

Faktor FHI ASP

Tittel
Infeksjonssykdommers 
epidemiologi i Østfold

Pasientforløp ved 
infeksjoner i Norge

Studiepopulasjon Pasienter i Østfold Pasienter i Østfold

Tidsperiode 01.01.2008 - 31.12.2014 2012 til og med 2015

Hovedtema
Infeksjonsepidemiologi
- Insidens av HAI
- Antibiotikaresistens
- 30-dagers dødelighet

Pasientforløp
- Infeksjonshåndtering
- Kostnad/nytte v/håndtering
- Antibiotikaforbruk

To "piloter" med relevans for 
kommunal antibiotikabruk i Østfold:  Populasjon og tid



Folkehelseinstituttet Antibiotikasenteret primærmed.

Dødelighet som følge av 
infeksjonssykdommer i Østfold

(Mortalitet nevnt ved alvorlig UVI/KOLS; fokus på 
komorbiditet for evalueringsformål)

Forekomst og endringer over tid av 
infeksjonssykdommer i befolkningen

Håndtering av infeksjonspasienter i og 
utenfor sykehus

Søke kunnskap om utvikling av 
antibiotikaresistens knyttet til 
antibiotikabruk og type infeksjonssykdom 

Antibiotikabruk relatert til 
opprinnelsesland hos forskriver og pasient

Studere forekomst av 
helsetjenesteassosierte infeksjoner

Kost/nytte vurderinger ved modeller for 
håndtering av ulike infeksjonssykdommer

To "piloter" med relevans for 
kommunal antibiotikabruk i Østfold:  Forskningsspørsmål
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To "piloter" med relevans for 
kommunal antibiotikabruk i Østfold:  Helseregistere

Register FHI ASP Løyve ?

Norsk pasientregister (NPR) X X NPR (Hdir)

Kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR) X X Hdir

Det sentrale folkeregisteret (DSF) X X Skattetaten

Reseptregisteret X X FHI

Dødsårsaksregisteret (DÅR) X - FHI

Meldingssystem for smittsomme sykdommer 
(MSIS) og NOIS (overvåkning p.o. infeksjoner)

X - FHI

NAV - data - X ?

Fastlegedatabasen - X
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Vurderinger av pilotprosjekten
• To piloter med i noen grad overlappende forskningsspørsmål,

• i stor grad samme bruk av helseregistere…

=  behov for at prosjektene samsnakker og ser etter synergier. 

Tidsaspekt, og SØ's behov
• Protokollene i større eller mindre grad preg av å være "uferdige", 

i beste fall langsiktige,

• Begge tar sikte på nasjonal bredding: Østfold er et første 
"testlaboratorium"…

=  "what's in it for us?
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For aktuell problemstilling har vi i Østfold eksempler på to 
nasjonale "etater" som hver for seg agerer (prisverdig) for 
å studere infeksjonsepidemiologi resp. antibiotikabruk, i et 
fylke – med en hovedvekt på primærhelsetjenesten.

Kunne Regional kompetansesenter for smittevern HSØ 
inngå samarbeid med disse om overvåkning av 
antibiotikabruk, med fokus på sykehjem og helsehus/KAD?

INNSPILL til møtet:
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Et tredje prosjekt (pågående) i Østfold
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Streikebidrag fra dr. Haug (høsten 2016):

• Innhente apotekdatafiler med antibiotikasalg til det 
kommunale helsevesen fra Apotek1, Boots mm (Microsoft 
Excel)

• Kartlegge alle sykehjem og helsehus mht. antall og type 
plasser

• Lage en relasjonsdatabase med alle opplysninger (Microsoft 
Access)

• Lage rapporter for alle enheter i Microsoft Power BI
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