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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Det har vært diskutert hvilke råd som skal gis om beskyttelsesutstyr for 
helsepersonell i forbindelse med svineinfluensa. Vi tar her utgangspunkt i basale 
smittevernrutiner og Isoleringsveilederen fra Folkehelseinstituttet og anbefalinger 
fra WHO. Dette er dokumenter som er godt forankret i norsk sykehushygienisk 
fagmiljø. Vi har også konsultert råd fra UK. 
 
Basale hygienerutiner (http://www.fhi.no/dav/fcd9d04208.pdf) 
Isoleringsveilederen (http://www.fhi.no/dav/A6C04CB312.pdf) 
WHOs Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute 
respiratory diseases in health care 
(http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_2007_6c.pdf) 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
De basale hygienerutinene er tiltak som gjelder alle smittsomme sykdommer og er 
godt innarbeidet i helsetjenesten. De kan også appliseres på nye virus med dråpe- 
og luftsmitte. Vi synes det er naturlig å ha utgangspunkt i disse også ved 
svineinfluensa. 
 
Vi forventer at  helsepersonell vil ha bedre etterlevelse ved rutiner som de ellers 
er kjent med og utstyr de benytter til vanlig. 
 
Vi mener derfor at munnbind er tilstrekkelig for vanlig pasientkontakt og at 
åndedrettsvern (”P3-maske”) reserveres for aerosolproduserende prosedyrer. 

 

Folkehelseinstituttets råd 
Helsepersonell som undersøker, behandler eller pleier pasienter med mulig 
svineinfluensa, følger basale smittevernrutiner og bruke personlig 
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beskyttelsesutstyr. 
 
Personlig beskyttelsesutstyr som skal brukes ved undersøkelse og behandling av 
pasienter med mistenkt eller bekreftet svineinfluensa er: 
 Hansker ved kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud og 

forurensede gjenstander, utstyr og overflater. 
 Beskyttelsesfrakk ved direkte kontakt med pasienten, og ved fare for sprut av 

kroppsvæsker 
 Kirurgisk munnbind ved all kontakt med pasienten og opphold nærmere 

pasienten enn 1 meter 
 Åndedrettsvern (klasse FFP 3) ved prosedyrer som kan danne aerosoler så 

som intubering, bronkoskopering, suging og liknende 
 Øyebeskyttelse i form av visir eller liknende ved fare for sprut av 

kroppsvæsker 
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