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VÅRENS PREVALENSUNDERSØKELSE for sykehjem - FINNMARK
Fra 2015 skal helsetjenesteassoiserte infeksjoner og all antibiotikabruk i sykehjem registreres i prevalensundersøkelsene. Fra 1. januar 2015 er
prevalensundersøkelsen blitt obligatorisk. (Kilde: Nasjonalt Folkehelseinstitutt).
Innsamlet Data fra prevalensundersøkelsene skal fra 1. januar 2015 leveres elektronisk til Folkehelseinstituttet via et nytt dataverktøy,
PIAHnett.
PIAHnett skal være tilgjengelig for helsepersonell innen uke19 etter melding fra FHI i uke 18.
Frist for innlevering av innsamlet data er 5. juni 2015.
For sykehjem er tidspunkt for neste prevalensundersøkelse

uke 19 (4.-8. mai 2015)
Undersøkelsen gjennomføres den dagen i uka, hvor sykehjemslegen er tilstede.

Hva er en helsetjenesteassosiert infeksjon?

Det er en infeksjon som oppstår under eller etter, og som følge av opphold i en helseinstitusjon.
De infeksjonene som registreres ved prevalensundersøkelsen er:





Urinveisinfeksjon
Nedre luftveisinfeksjon
Postoperative sårinfeksjoner
Hudinfeksjoner

Antibiotika

I tillegg registreres bruk av antibiotika. Dette fordi studier viser at overforbruk og feil bruk av antibiotika fører til utvikling av antibiotikaresistens.
Det er en nasjonal målsetning at forekomsten av antibiotikaresistens ikke skal øke.

Link for mer informasjon om prevalensundersøkelser;
www.fhi.no, fane Helseregistre, og velg under ”menyoversikt for området”; NOIS prevalens-undersøkelser
Hvorfor registrere infeksjoner?

Helsetjenesteassosierte infeksjoner fører til ekstra lidelse for pasienter og økonomiske belastninger på samfunnet. Det er derfor i alles interesse
å redusere omfanget av dem. Prevalensundersøkelsene setter fokus på problemet og bidrar sannsynligvis til å redusere omfanget av denne
type infeksjoner.

Infeksjonsforekomst forrige undersøkelse, høst 2014 Finnmark

I denne undersøkelsen deltok 19 av Finnmarks 27 sykehjem, dvs en svarprosent på 70 % på denne prevalensundersøkelsen. Infeksjonsraten
målt i prosent, utgjorde 9,1 %, noe som gjorde at Finnmark ble dårligst i landet på listen over helsetjenesteassosierte infeksjoner ved
sykehjem i Norge.
NB! Ved større deltakelse blant sykehjemmene i Finnmark enn forrige gang, vil tallene bli mindre usikker og Finnmark kan komme bedre ut av
prevalensundersøkelsen enn for høsten 2014. Ved at alle sykehjem tilstreber å delta ved prevalensundersøkelsen fra våren 2015, vil dette
høyst sannsynlig gi en mer rettferdig og riktig øyeblikksbildet for prevalens for de sykehjem som deltar i målingen.

KILDER:





Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, NOIS-PIAH
FHI; Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)
Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem i Europa, HALT-2
FHI; Resultat av prevalensundersøkelse for sykehjem, høsten 2014
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