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Hvis det er noe som ønskes korrigert, vennligst send endringer til Carl-Fredrik, cfbl@ous-hf.no  

 

Regionalt samarbeidsmøte smittevern Helse Sør-Øst - 05.03.2019 

2/2019 - Informasjonsaker – regionen rundt 

 
OUS:  

Ahus:  

Vi har så langt denne sesongen hatt to utbrudd med influensa A ved to ulike sengeposter. 

Den første var ved lungemedisin (S404), hvor det ble påvist 13 pasienter. Her var 
vaksinasjonsdekningen blant de ansatte på 92 %. Flere av pasientene som ble smittet hadde 
også fått sesongens vaksine tidligere. 
  
Utbrudd nummer to var litt mindre, med 5 pasienter inkludert på hematologisk avdeling 
(S302). Pasientene hadde ikke fått vaksine. Vaksinasjonsdekningen blant de ansatte var på 
110 % med nevner som definert av Helse Sør-Øst. 
  
Kasusdefinisjon for begge utbruddene: 
 Kasusdefinisjoner i utbruddsmelding: Forverrede/nytilkomne luftveissymptomer og/eller 
feber påvist hos pasient som har vært innlagt på S302 i minst fire dager OG som får påvist 
influensa A minst fire dager etter innleggelsen. 
ELLER 
Påvisning av influensa A hos pasient som har vært innlagt ved S302 i minst to dager OG som 
ved innleggelse hadde negativ PCR-prøve for influensa A 

Sykehuset i Vestfold (SiV):  

Kommunehelsetjenesten: 
Stadige henvendelser om skabb. 
• Vanskelig å få sanert enkelte pasienter. 
• Pårørende som ikke vil la seg behandle. 
 
Tonje og Signy har startet utdanning i Bergen 
• Virker lovende, interessante forelesninger, flinke forelesere. 
 
Mye norovirus i sykehjem. 
RASK – Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene. 
En del tilfeldige funn av MRSA i sår. 
  
Sykehus: 
68% av personale er vaksinerte mot influensa. 
• Har hatt vellykket og godt planlagt kampanje. 
MRSA og omgangsyke i psykiatrien. 
• Vanskelig å implementere smitteverntiltak. 
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MetaVision - innføres etter påske. 
• Spent på hvordan antibiotikaregistrering kan utføres etter innføring av MV. 
 
Gjennomgående høyt belegg på sykehuset i vinter. 
• Har gjenåpnet en avdeling. 
• Mange korridorpasienter. 
  
Vestre Viken: Intet. 
 
Sykehuset Telemark (ST):  
• Ingen nye tilfelle av VRE 
• Ingen nye tilfelle av MRSA etter utbruddet på NI i oktober 
• Vedrørende legionella på sykehuset i Porsgrunn gjenstår ca. 20-25 % av arbeidet med å 

fjerne legionellafeller/rydde opp i gammelt rør anlegg som ikke er i bruk.  
• Kontrollprøver fra berørte avdelinger har vært negative etter sanering så man er tilbake i 

vanlig drift. 

Sykehuset i Østfold:  

Sykehuset Innlandet:  

• Status antibiotikastyringsprogram og vi har hatt revisjon fra KAS. Venter på rapport med 
konkrete forbedringstiltak. 

• Ivar Jo Hagen pensjonerer seg 1.mars og ny smittevernlegestilling i 30 % i SIHF er utlyst. 
Søknadsfrist 11/3. Det er også fortsatt en ubesatt stilling i 20% som smittevernoverlege 
på SI-Gjøvik. 

• SIHF har en Valideringsenhet som består at 3 teknikere som har validert alle 
vaskedekontaminatorer og autoklaver i SIHF. 2019 er det revalidering som prioriteres 
samt endoscopimaskiner. 2 av teknikerne er snart ferdig med utdannelse i England for å 
validere endoscopimaskiner. I forbindelse med dette er vi i ferd med å opprette 
dekontamineringsteam, et sentralt og lokale team på hvert av de somatiske sykehusene. 

• På SI-Gjøvik hadde vi uventede funn av MRSA på 2 pasienter på medisinsk sengepost i 
nov/des. Disse har delt rom (4 sengsrom) Meldt som utbrudd. I smitteoppsporingen fant 
vi en positiv ansatt men denne hadde ikke samme stamme. Ingen flere funn blant 
medpasienter. 

• Vi deltar for tiden i risikovurdering i ambulansetjenesten etter ekstern revisjon. Dette er 
svært nyttig og resulterer i flere forbedringstiltak rundt på de forskjellige stasjonene i 
Oppland og Hedmark. 

  
Lovisenberg: Intet å melde.  
  
Sunnaas sykehus HF:  

Diakonhjemmet Sykehus: 
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Høyt belegg og mange influensapositive på medisin for tiden. Flere er blitt kohortisolerte på 
dobbeltrom. Siste uken ble det tatt 29 hurtigtester hvorav 7 var positive for influensa A. 
Ingen påvist Influensa B hos oss hittil. Lavere funn siste 7 dager enn tidligere uker. 
  
Som en kuriositet kan vi melde at vi har mange pasienter som kommer inn med veggedyr. 
  
Vi har internship studenter fra EU-HEM, fra det Medisinske fakultet som graver i dybden for 
å se etter fellesnevnere hos pasienter som har fått hofteprotese hos oss siste fem år, og har 
fått en POSI. Ønsket er å finne noen fellesnevnere som resulterer i endret praksis og 
redusert risiko i fremtiden. Prosjektet er et forbedringsarbeid som skal presenteres for 
kirurgene, operasjon og anestesi. 
  
Utredning av penicillinallergi ved akutt sykehusinnleggelse ved Erik Bjørnestad, LIS 2. 
Prosjektet har fått forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. Bakgrunn for prosjektet: «Omkring 10 
prosent av alle som innlegges akutt i sykehus sier at de er allergiske mot penicillin. Når disse 
pasientene testes viser det seg at over 90 % tåler penicillin, og at allergidiagnosen er satt på 
feil grunnlag. Pasienter som er feilaktig diagnostisert som penicillinallergikere får oftere 
behandling med resistensdrivende bredspektret antibiotika, har lengre sykehusinnleggelser, 
og får økt risiko for infeksjoner med multiresistente bakterier».   
 
 


