
Smitteverndagene, 30.09.2021. Hanne Eriksen-Volle

Håndtering av pandemien i helse- og 
omsorgstjenesten i Norge
Hva vi har lært fra Pandemien – et innblikk i råd-prosessen 



Husker dere desember 2019?
En utopiske verden

Pågående strategi mot antibiotikaresistens
Ny handlingsplan for et bedre smittevern
Smittevernloven og Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten
Nasjonale- og lokale beredskapsplaner
Helseberedskapsloven § 2-4 2017 – FHI kan opprette beredskapsregistre



I starten av et utbrudd/pandemi
Vi vet relative lite, men trenger å komme med råd 

Mange spørsmål
Ligner viruset på noe vi har sett 
før?
Alvorlighetsgrad?
Smittemåte og smittsomhet?
Metode for test og diagnostikk?
Effektive smitteverntiltak?
Hvor er smitten?

Få sikre svar
Lite kunnskap å lene seg på
Lite data
Godt med alt planverk og 
organisering som er på plass



Samarbeid både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Kontakt med HOD, Helsedirektoratet og fagorganisasjoner
Jevnlige møter med de regionale kompetansesentre i smittevern, fagdirektørene i 
RHFene
Jevnlig dialog og møter med kommuneleger
Jevnlige møter med nordiske kollegaer
WHO og ECDC gir ut oppdaterte råd og statusrapporter
Kontakt med helseinstitusjoner som har varslet utbrudd

For å gi gode og gjennomførbare råd har samarbeidet og rammeverket rundt 
organisering og ansvarsfordeling vært viktig! 



SSB Inntekt, utdanning, trygd
Boforhold, trangboddhet

Innvandrerbakgrunn

Folkehelseinstituttet Positive covid-19-tilfeller (MSIS)
Testede covid-19 positive og negative (MSIS-lab)

Testede influensa positive og negative (MSIS-lab)
Vaksinerte covid-19, influensa, pneumokokk (SYSVAK)
Bivirkninger covid-19 og influensa vaksine (BIVAK) 

Fødsler (mor og barn) (MFR)
Døde og dødsårsak (DÅR)

Legemiddelregisteret (LMR)

Sykehusinnleggelser (NPR) 
Fastlege, legevakt mm (KPR)   

Sykehjemsbeboere (KPR)

Helsedirektoratet

Skattedirektoratet Folkeregisteret
Hele befolkningen - alder, 
kjønn, bostedskommune, 

familierelasjoner, fødeland

NAV
Yrke og arbeidsted (Aa)

Beboere alders- og sykehjem (Inst2)            

Dir. samfunnssikkerhet og beredskap Innreisende i landet (IRRS)

Bivirkninger covid-19 vaksine
Bivirkninger influensa-vaksine  

Statens legemiddelverk

Beredt C19
Beredskapsregisteret

for covid-19

Respiratorpasienter og
intensivinnleggelser (NiPaR)

Helse Bergen

KS Fiks smittesporing   (ReMin/PasInfo) Smittesporing

Sanntids- og historiske data
‘Innlagt i går – i Beredt C19 dag’

Rask datatilgang
‘Skru på diagnoser – 30- 45 min’

🏆🏆
Gode registre x kobling- = verdi



BEREDT-C19 - pandemiregisteret
Viktig for å evaluere effekt av råd og i dialog med helsetjenesten mm

Er rådene tilstrekkelig for å 
1. Beskytte mot alvorlig sykdom – innleggelse i sykehus?
2. Beskytte inneliggende beboere/pasienter/tjenestemottakere mot covid-19?
3. Beskytte ansatte i helsetjenesten?
4. Åpne for ledsagere/besøkende/partnere?
5. Utenlandske helsearbeidere?

Vaksinasjonsdekning i helsetjenesten
1. Når vi alle? 

Vaksineeffekt
1. Blir fullvaksinerte smittet – hvis så smitter de videre og blir de alvorlig syke?
2. Behov for boosterdose?



Overvåke sykehusinnleggelser

Alvorlighetsgrad og kapasitet i helsetjenesten

Sykehusinnleggelser
Intensivinnleggelser 
Regionale forskjeller

Informasjon brukt i
Sykdomspulsen 
Kommunikasjon med helsetj.



Råd tilstrekkelig ift å beskytte ansatte i helsetjenesten?

Eksempel på råd vi har vurdert, evt. implementert og fulgt tett med Beredt-data
•Utvidet bruk av munnbind
•Type beskyttelsesutstyr eks. FFP3?
•Avstandsråd
•Besøksråd

SARS-CoV-2 blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten. M.  Molvik, A. Skyrud Danielsen, M. Grøsland, K. Telle, O. Kacelnik, H. Eriksen-Volle Tidsskr Nor Legeforen 2021



Bidrar råd til å forebygge helsetjenesteassosierte Covid-19?

Hvis oppdaget ved innleggelse

Definite >14 dager etter innleggelse

Probable > 7 dager

Indeterminate 3-7 dager

Non-hospital onset <=2 dager



Covid-19-utbrudd i helsetjenesten i Norge

FHI ukerapport uke-32 9.-15.08.21.pdf

• Totalt antall utbrudd 284
• I sykehus 111
• I sykehjem 134
• Annen helseinstitusjon 39

Omfang av utbrudd
• Hovedsakelig utbrudd hvor relativt få ble smittet
• Godt over 50% av de smittede i utbrudd var ansatte



Andre problemstillinger
Flere nye spørsmål, utfordringer og oppdrag

Testing og isolering av helsepersonell fra utland

Ledsager og besøk



Og så… fikk vi vaksiner
Når vi alle?

Samlet for yrkesgruppene har 5% ikke fått 2. dose innen 12 uker etter 1. dose med AsraZeneca-vaksinen 



Og da, var den pandemien
Eller?



Fullvaksinerte ansatte i helsetjenesten, som tester positivt

Ser lite smitte videre i deres husholdning 
Blant 832 fullvaksinerte ansatte i helsetjenesten som testet positivt, ser vi lite smitte videre både 
i husholdningen deres og på jobb
Antar at mange var asymptomatiske. Vaksinerte med symptomer smitter videre

Alvorlig sykdom?
Blant de 832 smittede, er ingen blitt behandlet i spesialisthelsetjenesten i etterkant

Fallende effekt av vaksinen?
Det er ingen forskjell mellom de som var tidlig eller sent vaksinert i forhold til risiko for å teste 
positivt



Helsetjenesteassosierte infeksjoner under pandemien
Data fra USA

Significant increases in the national SIRs for CLABSI, CAUTI, VAE, and MRSA bacteremia were observed in 
2020.

These data highlight the need to return to conventional infection prevention and control practices and build 
resiliency in these programs to withstand future pandemics.

30.09.2021

The impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on healthcare-associated infections in 2020: A summary of data reported to the National Healthcare Safety Network. Infection Control & Hospital Epidemiology , First View , pp. 1 – 14. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2021.362

https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology
https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/firstview
https://doi.org/10.1017/ice.2021.362


Prevalensundersøkelser i norske sykehus 2011-2020
Antibiotikabruk 2020 tilsvarende mønster som tidligere år (2016-2019), 
svak økning av helsetjenesteassosierte infeksjoner 

30.09.2021



Oppsummert
Mangelfullt kunnskapsgrunnlag tidlig i pandemien – men må gi råd
Viktig med etablert og godt samarbeid nasjonalt og internasjonalt, og at en 
har oppdatert lov- og rammeverk
Råd til helsetjenesten er fulgt tett med data fra beredskapsregisteret
Til tross for stort fokus på smittevern gikk prevalens av helsetjenester litt 
opp og antibiotikabruk var som før pandemien
Fortsatt ha fokus på forebygging av smitte i helsetjenesten og få bedre data 
fra helsetjenesten i «fredstid»
Vi er glad for at vi har en handlingsplan for et bedre smittevern

30.09.2021



EN STOR TAKK TIL ALLE I HELSETJENESTEN SOM HAR BIDRATT TIL Å 
FOREBYGGE SMITTE 

OG TIL ALLE SOM HAR STÅTT PÅ TIDLIG OG SENT  

SAMT EN OPPFORDRING TIL HELSEMYNDIGHETENE OM AT VI FORTSATT 
KAN HA DATA FOR Å SIKRE EFFEKTIVE SMITTEVERNTILTAK I NORSK 

HELESTJENETE 
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