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Disposisjon 
Basale smittevernrutiner – gammelt eller nytt?

• Hva er basale smittevernrutiner?
oArven fra Amerika – litt historikk
oKjært barn, mange navn
oSmittevern-infeksjonskontrollprogram-basale smittevernrutiner 
oGrunntanken 
oKjent smitte = basale smittevernrutiner+ forsterkede smitteverntiltak

• Basale smittevernrutiner og covid-19

• Basale smittevernrutiner – gammelt eller nytt? 



Arven fra Amerika
Litt historikk

• 1980 – Økt oppmerksomhet på viktigheten av at helsepersonell beskyttet seg mot smitte. Først blod i fokus, 
deretter inkludert til å gjelde alle kroppsvæsker, både fra personer med og uten kjent smitte. 

• 1996 – CDC introduserte begrepet standard precautions (Standard forholdsregler), og gav ved dette ut felles 
retningslinjer for isolering av smittsomme sykdommer og tiltak ved eksponering for blod og andre 
kroppsvæsker. 

• 2007 - CDC justerte sine anbefalinger:

o Alle kroppsvæsker, sekreter og ekskreter behandles som mulig smitteførende uavhengig av 
smittestatus hos pasienten

o Hensiktsmessige anbefalinger for tiltak ved luft-, dråpe- og kontaktsmitte kom i tillegg

• Norge 2009. Forholdsreglene utviklet videre til å gjelde alle grunnleggende rutiner for å hindre 
smittespredning i helsetjenesten 



Hva er basale smittevernrutiner?
Kjært barn, mange navn 

Generelle smitteverntiltak 

Sykehushygieniske standardtiltak 

Basale hygienetiltak 

Basale hygienerutiner 

Grunnleggende smitteverntiltak 

Basale sykehushygieniske prinsipper

Standard forholdsregler 

Universal blood and body fluid precautions

Barriere nursing

Standard precautions

Universal precautions

Basale smittevernrutiner



Hva er basale smittevernrutiner? 
Smittevern, infeksjonskontrollprogram og basale smittevernrutiner 

Infeksjonskontrollprogram:
Et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og 
motvirke infeksjoner i institusjonen og for håndtering og oppfølging 
ved utbrudd av slike infeksjoner (Forskrift om smittevern i helse- og 
omsorgstjenesten, 2005).

Smittevern i helsetjenesten:
Alle tiltak som iverksettes for å forebygge og begrense 
forekomsten av infeksjoner i helse- og omsorgstjenesten.



Hva er basale smittevernrutiner 

Infeksjonskontrollprogram
(Del av institusjonens internkontrollsystem) 

A. Infeksjonsforebygging
1. Skriftlige retningslinjer for generelle 
smitteverntiltak 
2. Skriftlige retningslinjer vedrørende  forebygging og 
kontroll ved undersøkelse , kontroll og pleie
3. Skriftlige retningslinjer for antibiotikastyring og 
isolering

B. Infeksjonsovervåking
* Et system for overvåking av 
infeksjoner i institusjonen
*Retningslinjer for oppklaring 
og begrensning av utbrudd av 
infeksjoner

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, 2005

Smittevern, infeksjonskontrollprogram og basale smittevernrutiner 

• Håndhygiene
• Hostehygiene
• Pasientplassering
• Personlig beskyttelsesutstyr

• Beskyttelse av; hendene, munn og nese, øyne, 
arbeidstøy  og hud.

• Håndtering av pasientnært utstyr
• Renhold og desinfeksjon
• Avfallshåndtering
• Håndtering av sengetøy og tekstiler
• Trygg injeksjonspraksis
• Desinfeksjon av hud
• Beskyttelse mot stikkskader

• Urinveisinfeksjoner

• Postoperative sårinfeksjoner

• Nedre luftveisinfeksjoner

• Intravaskulære infeksjoner og septikemier

• Hudinfeksjoner 

• alvorlige infeksjoner fremkalt av antibiotikares. bakt.



Grunntanker 
Basale smittevernrutiner 

• Gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller 
bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus.

• Beskytter helsepersonellet mot smitte.
• Forebygger smitte til og mellom pasienter. 
• Gyldighet i hele helsetjenesten, men utarbeidet spesielt for 

helseinstitusjoner.



Grunntanker forts. 
Basale smittevernrutiner

• Alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette), ikke-intakt 
hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer.

• Gjennomføring av basale rutiner overfor alle pasienter vil redusere risikoen for 
smitte fra både kjente og ukjente smittekilder, inkl. forebygging av blodsmitte.

• Bruk avhenger av type pasientkontakt og graden av forventet eksponering for 
smittestoffer.

• Ved kjent eller mistenkt infeksjon med enkelte smittestoffer, må basale rutiner 
utvides med forsterkede tiltak (isolering av pasienten).

• GRUNNMUREN i alt smitteforebyggende arbeid!



Smitte = basale smittevernrutiner + forsterkede tiltak 

INGEN KJENT 
ELLER MISTENKT 
SMITTE

KJENT ELLER 
MISTENKT SMITTE 
Smittemåte (agens) avgjør regime

Basale 
smittevernrutiner

Brukt av beskyttelsesutstyr ut 
fra forventet risiko for kontakt 
med kroppsvæske eller 
forurensede gjenstander.

Kontaktsmitte-
regime

Dråpesmitte-
regime

Luftsmitte-
regime

• Hansker 
• Frakk 

• Hansker 
• Frakk 
• Munnbind
• Ev. øyebesk.
• Ev. hette 

• Hansker 
• Frakk 
• Åndedrettsvern
• Hette
• Ev. øyebesk.

Basale smittevernrutiner 

Foto: UNN



Basale smittevernrutiner og covid-19
Smittevernråd under pandemien 

• Håndhygiene
• Hostehygiene
• Pasientplassering
• Personlig beskyttelsesutstyr
• Håndtering av pasientnært utstyr
• Renhold og desinfeksjon
• Avfallshåndtering
• Håndtering av sengetøy og tekstiler
• Trygg injeksjonspraksis
• Desinfeksjon av hud
• Beskyttelse mot stikkskader

 Primært basale smittevernrutine. 
 Ved kjent/mistenkt smitte –

dråpesmitteregime.
 Enkelte føre var tiltak, bl.a knyttet til avstand, 

bruk av personlig beskyttelsesutstyr og 
renhold. 



Håndhygiene 
Uendret råd under pandemien. 

• Samme tidspunkt, metode og produkter. 
• Sterk økning i forbruk av hånddesinfeksjon.
• Ikke data om når håndhygiene er utført
(eksempelvis atferd inne på isoleringsrom).  



Hostehygiene
Uendret råd under pandemien.

• Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre og dekk til munn og nese med 
papir som umiddelbart kastes, alternativt benytte albuekroken.

• Vurder om den som hoster og nyser skal bruke munnbind i spesielle 
situasjoner.

• Utfør håndhygiene etter kontakt med luftveissekreter.



Pasientplassering 
Utvidet råd under pandemien
• Pasienter som kan forurense omgivelsene med urin, avføring, oppkast, 

luftveissekreter, puss eller andre kroppsvæsker på grunn av sykdom eller 
manglende personlig hygiene plasseres (om mulig) på enerom.

• Enerom vurderes også for immunsvekkede pasienter og andre med økt risiko for å 
utvikle infeksjoner.

• Ved kjent eller mistenkt infeksjon med enkelte smittestoffer, isoleres pasienten i 
henhold til lokale retningslinjer.

Under pandemien : 1-2 meter mellom pasienter til enhver tid 



Bruk av beskyttelsesutstyr 
Anbefalinger etter basale smittevernrutiner 
Hansker
• Ved kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud og forurensede 

gjenstander, utstyr og overflater.
• Ved sår eller eksem på hendene. Sår dekkes med vanntett plaster.
• Ved kjent smitte. 
Munnbind 
• Vurderes ved prosedyrer hvor det kan oppstå sprut av kroppsvæsker,                                

inklusiv blod, sekreter og ekskreter, eller annet flytende materiale som kan 
inneholde smittestoffer.

Øyebeskyttelse
• Ved fare for sprut, bruk øyebeskyttelse eller visir for å beskytte slimhinnene i 

øynene.
Beskyttelsesfrakk
• Ved fare for sprut, bruk beskyttelsesfrakk i tillegg til arbeidstøyet for å beskytte 

arbeidstøyet og huden.



Anbefalinger for bruk av personlig 
beskyttelsesutstyr under pandemien

• Ingen kjent eller 
mistenkt smitte

• Ikke utbrudd
• Lav smittenivå i 

nærmiljøet  
=  Basale smittevernr.

• Kjent eller mistenkt 
smitte med sars-
CoV-2 

• Kjent nærkontakt til 
covd-19 pos.

• Aerosolgener. prosedyre ved 
kjent eller mistenkt smitte 
med sars-CoV-2 

• Vurderes ved langvarig 
opphold på intensiv covid-19 
kohortpost

• Høyt smittenivå i 
nærmiljøet  

+ ev. hette 

Supplert med «føre var» råd ved høyt smittenivå /nærkontakter

Foto: UNN



Håndtering av pasientnært utstyr, renhold, 
desinfeksjon, avfall tekstiler

Samme metoder
Samme produkter
Økt frekvens (felles kontaktpunkter) 

Samme råd om metode under pandemien, men i noen situ. økt frekvens



Basale smittevernrutiner

Det meste er GAMMELT, men allikevel nytt for mange (!).

NY KUNNSKAP har ført til noe endringer (bl.a fra en til to meter ved kjent smitte)

NY KUNNSKAP om dråpestørrelse og rekkevidde har ført til mange SPØRSMÅL (dråpesmitte eller 
luftsmitte, munnbind eller åndedrettsvern, munnbind som beskyttelse for bruker med flere).

Gammelt eller nytt?



Take-home message ..

Basale smittevernrutiner er grunnmuren i smitteforebyggene 
arbeid – også under en pandemi.
Godt smittevern krever god ledelse: ressurser, gode rutiner 
og fasiliteter må være på plass.
Godt smittevern krever en felles forståelse av interne rutiner 
mellom medarbeidere på den enkelte avdeling. 
Godt smittevern krever både kunnskap og 
vurderingskompetanse hos den enkelte helsearbeider, i hver 
enkelt pasientsituasjon.
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