
SMITTEVERNNYTT 

Åpningstider: Hverdager 0800-1530 
Kontakttelefon: Ullevål: 48016240;  Rikshospitalet: 90238406; Aker/Radiumhospitalet: 97137839; 

Seksjon for dekontaminering: steriliseringskontroll@ous-hf.no 

Nr. 15 – Mai 2019 – Avdeling for smittevern,  OUS 

Lenke til prosedyrene i eHåndbok ligger på vår intranettside Smittevern avd. for 

Prosedyre: Basale smittevernrutiner dok id 112424 

Smittespredning i sykehus kan påføre pasienter ekstra belastning i form av infeksjoner. De fleste smittebærerne i 
sykehusmiljøet er ukjente og oppdages tilfeldig. Mange av disse er i dag bærere av antibiotikaresistente mikrober 
og kan smitte andre uten selv å være syke. Godt basalt smittevern  begrenser  spredningen av resistente mikrober 
også fra de ukjente bærerne. Dette er et sett av få enkle tiltak som sikrer både pasienter og personell en tryggere 
hverdag. 
 
Sjekk om du / din avdeling  har de gode arbeidsrutinene innarbeidet: 
 
 

Basale smitteverntiltak – pasientsikkerhet i hverdagen  

Behandle tekstiler som er 
tilsølt med store mengder 
biologisk  materiale som 
smittetøy 

Jobb aseptisk ved 
medikamentadministrering. 
Desinfiser alltid huden før 
injeksjoner/punksjoner 

Rengjør alltid mellom 
pasienter, og 
flekkdesinfiser dersom det 
er  søl av organisk 
materiale  

   

Dekk munnen når du hoster 
eller nyser. Vurder 
munnbind på pasienter med 
uttalt hoste/sekresjon 

Følg prosedyrene for 
avfallshåndtering i OUS 
generelt og for din avdeling 
spesielt 

Utfør alltid håndhygiene 
før og etter kontakt med 
alle pasienter, deres utstyr, 
pårørende og pasienters 
utstyr 

Vask, desinfiser eller 
steriliser gjenbruksutstyr  
mellom hver pasient 

Bruk alltid sykehusets 
uniform, skift til ny hver dag –  
Klokker, ringer og kunstige  
negler er ikke tillatt 

Beskytt deg ved fare for 
sprut/søl av organisk  
materiale uavhengig av 
pasientens smittestatus 
 

Pasienter som ikke kan 
ivareta egen  hygiene eller 
som forurenser miljøet 
med organisk materiale 
plasseres i eget rom 
uavhengig av smittestatus
  

Basale smittevernrutiner er tiltak vi alle må etterleve i arbeidet vårt med alle våre pasienter  
uavhengig av mistenkt eller bekreftet smitte.  

Etterlevelse av de basale smittevernrutinene er en forutsetning for et effektivt smittevern 

http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk/avdeling?p_section_dim_id=255959&p_level=2

