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Abstrakt
Medical respiratory devices for patients treatment in home care - is there a risk for
contamination and cross infection if reuse and recycling?
Aim: To investigate if there is publications with documented contamination of medical respiratory
devices used by patients in home care, cleaning procedures and risk of patients cross infection by
reuse and recycling of these devices. Results are compared with the recommended practice of medical
respiratory devices for home care in Norway.
Method: A descriptive study with limited literature search in international scientific databases and
Norwegian public documents.
Results: The study demonstrated that there is documented contamination of medical respiratory
devices used by patients in home care. There is an increased risk for patients cross infection if not
infection control practice with disinfection and sterilization are routinely followed when reuse and
recycling of medical respiratory devices.
Conclution: The study indicates that evidenced-based guidelines and guidelines for infection control
should be implemented when reuse and recycling of medical respiratory devices for patients in home
care treatment.
Keywords: Medical devices, home care, reuse, recycling, contamination.
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Introduksjon

Etter mange år med spesialisert og intensivert behandling i sykehus, er det nå en økende praksis med
avansert medisinsk behandling også for hjemmeboende pasienter. Den tekniske og medisinske utvikling
de siste årene har resultert i at mange pasienter kan gjennomføre midlertidig eller varig behandling i
hjemmet med de nye behandlingshjelpemidler som nå er tilgjengelig. Dette gjelder særlig for pasienter
med ulike respirasjonsproblemer, ernæringssvikt, smertebehandling og lignende. Behandling forordnes
og styres fra spesialisthelsetjenesten, og er en del av pasientforløpet og behandlingskjeden.

”Behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell benyttes for å bedre pasientenes
medisinske tilstand og er en del av behandlingskjeden innenfor spesialisthelsetjenesten. Behandlingen
skjer ved bruk av utstyret utenfor sykehuset, blant annet i hjemmet til pasienten, på arbeidsplassen
eller i skole og barnehage. Behandlingshjelpemidlene eies av helseforetakene og lånes ut til pasientene
etter søknad fra legespesialist” (www.behandlingshjelpemidler.no).

Behandlingshjelpemidler som ordning omfatter medisinsk teknisk utstyr, flytende oksygen og transport
av dette, tilhørende forbruksmateriell inklusiv apotekvarer samt medisinske og tekniske tjenester
inklusiv transport. Man antar at ca 80 % av behandlingshjelpemidler som er på midlertidig og varig
utlån er til pasienter med lungemedisinske problemstillinger (respirator, slimmobiliserende apparater,
inhalasjonsapparater, oksygenterapi, sug – tilføyelse av forfatter). En annen stor pasientgruppe er de
som bruker behandlingshjelpemidler for inntak av medisiner eller ernæring (inhalasjon, infusjoner
intravenøst, subkutant og/eller enteralt – tilføyelse av forfatter).

Det har vært lite fokus på hygiene og smittevern innenfor ordningene med hjelpemidler og
behandlingshjelpemidler, og innen det offentlige helse- og sosialvesen er det ikke vurdert behov eller
praksis for smittevern i prosessen med tildeling av behandlingshjelpemidler til hjemmeboende
pasienter. Helseforetakene har ansvaret for den behandlingen som gis, inklusive bruk av medisinsk
teknisk utstyr. Behandling med medisinsk teknisk utstyr i hjemmet er omfattet av Norsk
Pasientskadeerstatning (NPE). Medisinsk teknisk utstyr skal konstrueres og fremstilles på en slik måte
at bruken av det ikke forverrer pasientens kliniske tilstand eller setter hans sikkerhet, eller
brukernes eller evt andre personers sikkerhet og helse i fare.

Ellen Julie Hunstad

Side 4 av 25

Det er publisert studier som viser kontaminering av respirasjonsutstyr med luftveispatogener og
manglende rutiner for kontroll, rengjøring og smittevern ved hjemmebehandling med medisinsk teknisk
utstyr ved ulike diagnosegrupper (Hutchinson 1996, Blau 1996, Gonzales Moro 2004, Montforte 2005,
Toussaint 2006, Cohen 2006). Kontaminering og kryssmitte av medisinsk teknisk utstyr er også
beskrevet ved behandling i sykehus (Cobben 1996, Govan 2000, Fluge 2001, Griffith 2004). Dette
danner noe av bakgrunnen for utarbeidelsen av kunnskapsbaserte retningslinjer fra USA for
infeksjonskontroll ved cystisk fibrose for å forebygge kryssmitte mellom pasienter (Saiman et al,
2003).

Fra brukerne (pasienter, pårørende, helsepersonell) er det kommet frem erfaringer med tildeling av
medisinsk teknisk utstyr som er synlig skittent, mangelfull informasjon og opplæring i bruk, rengjøring
og vedlikehold av behandlingshjelpemiddel med tilhørende forbruksmateriell (BHM rapport 2008).

”Respirasjonsutstyr og tilhørende forbruksmateriell for hjemmeboende pasienter kan utgjøre et
reservoar for overføring av infeksjoner. Selv om luftveisinfeksjoner ikke er så vanlig som andre
infeksjoner som utvikler seg i hjemmesykepleie og hospice pasienter, vil det å forebygge
luftveisinfeksjoner for pasienter med behandling i hjemmet kreve at evidensbasert praksis konsekvent
implementeres både av helsepersonell, men også av pasient og pårørende” (McGoldrick, 2010).

I høringsnotat 14.10.2010 fra Behandlingshjelpemidler – OUS Ullevål uttaler man: ”For både tekniske
hjelpemidler (Hjelpemiddelsentralene) og behandlingshjelpemidler (regionale helseforetak ved
helseforetakene) gjelder at man må sikre forsvarlig resirkulering, både teknisk (skal fungere i henhold
til spesifikasjoner) og hygienisk (ingen smitteoverføring fra tidligere bruksforhold).
Smitteproblematikk er økende, eksempelvis MRSA. Ved mangelfull rengjøring og desinfeksjon av
tekniske hjelpemidler eller behandlingshjelpemidler, kan smitte spres til neste bruker eller til
personell eller pårørende.” (vedlegg 6).

Dette er en deskriptiv litteraturstudie basert på vitenskapelige og offentlige publikasjoner for å
belyse om det foreligger en risiko for kryssmitte ved gjenbruk og resirkulering av
behandlingshjelpemidler hos hjemmeboende pasienter.
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Hensikt og forskningsspørsmål
Hensikten med prosjektet er å belyse praksis med risiko for kontaminering av brukt utstyr og rutiner
for smittevern ved tildeling av gjenbrukte og resirkulerte behandlingshjelpemidler i Norge:
Foreligger det en risiko for kryssmitte ved gjenbruk og resirkulering av medisinsk teknisk utstyr til
hjemmeboende pasienter?

Metode
Anvendt metode for prosjektet er et begrenset litteratursøk i vitenskapelige og offentlige
publikasjoner, og beskrivelse av fremgangsmåte for søk og utvelgelse av publikasjoner følger.

Prosjektet er gjennomført i mai – desember 2010, og den lange perioden skyldes i hovedsak varslet
publisering av en aktuell norsk offentlig utredning ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering, NOU
2010:5”. Konsekvenser av anbefalingen var forventet å ha betydning også for ordningen med
behandlingshjelpemidler, og av faglig interesse var også eventuelle høringsuttalelser fra berørte
organisasjoner.

Norske søkeord er brukt i Google for å søke opp aktuelle publikasjoner innen behandlingshjelpemidler
som hjemmesider, offentlige dokumenter, høringsnotater og faglige artikler (sykepleie, medisin) i
Norge. Flest treff på søkeordet behandlingshjelpemidler. Funn av aktuelle publikasjoner kun knyttet til
offentlige dokumenter for ordningen med behandlingshjelpemidler (2) og høringsnotat (1).
Litteratursøk er gjort i perioden mai – desember 2010, og det er søkt i internasjonale databaser for
vitenskapelige publikasjoner. Startet med begrensning i søk på årstall med perioden 2003-2010, men
utvidet til perioden 1996-2010. Det er søkt med engelske søkeord internasjonalt, og det er forsøkt
med ett til fire ord, ulike ord og ulike kombinasjoner.

Svært mange treff på publikasjoner som ikke var helt innenfor tema, de fleste funn var knyttet
tilbehandling i helseinstitusjoner og særlig akutt-intensiv–operativ behandling i sykehus.
Gjennomlesning av abstrakt eller hele publikasjoner nødvendig for å inkludere og ekskludere
publikasjoner. Også enkelte sammenlignbare publikasjoner som fremkom automatisk fra databasen ble
vurdert. Enkelte publikasjoner kunne ikke brukes på grunn av publisering i nasjonalt språk (fransk,
tysk, spansk). PubMed hadde flest aktuelle treff (9), mens Cochrane hadde noen treff som viste seg å
ikke være aktuelle.
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Inkluderte publikasjoner er 7 totalt, alle fra PubMed: Kliniske studier fra Storbritannia (1), Israel (2),
Spania (2), Belgia (1) og kunnskapsbasert anbefaling fra USA (1).

Søkeord: Behandlingshjelpemidler, medisinsk teknisk utstyr, gjenbruk, resirkulering, hygiene,
smittevern, infeksjonskontroll.
Keywords: Home care, medical devices, technical equipment, medical equipment, respiratory devices,
reuse, recycling, hygiene, infection control, respiratory diseases, contamination, disinfection.
Databaser: PubMed, Google (offentlige dokumenter og hjemmesider i Norge).

Inklusjonskriterier: Publikasjoner som beskriver bruk av medisinsk teknisk utstyr for hjemmeboende
pasienter, og med ulike diagnoser for respirasjons- og lungesykdommer. Fokus er kontaminering av ulike
respirasjonsutstyr, hygienemetoder og/eller risiko for kryssmitte. Språk engelsk eller skandinavisk.
Eksklusjonskriterier: Publikasjoner som beskriver bruk av medisinsk teknisk utstyr i sykehus eller
helseinstitusjoner. Andre språk enn norsk eller engelsk.

I prosjektet brukes de inkluderte internasjonale publikasjonene for å vurdere prosjektets hensikt i
ordningen med behandlingshjelpemidler i Norge slik dette beskrives i de offentlige dokumentene.
Etiske vurderinger: Studien innholder ikke personsensitive data. Anvendt data er publisert.
Høringsnotat er bekreftet for bruk i denne studien.

Metoden for prosjektet er en deskriptiv litteraturstudie basert på vitenskapelige og offentlige
publikasjoner for å besvare følgende spørsmål:
•

Risiko for kontaminering av behandlingshjelpemidler hos hjemmeboende pasienter?

•

Hva er praksis for smittevern ved resirkulering av behandlingshjelpemidler?

•

Behov for kvalitetssikring av smittevern ved resirkulering av behandlingshjelpemidler?

Resultat

1. Risiko for kontaminering av behandlingshjelpemidler hos hjemmeboende pasienter
Cystisk fibrose
Hutchinson et al (1996) beskriver i en studie forekomst med dekontaminering av forstøverbegere
brukt ved hjemmebehandling hos pasienter med cystisk fibrose. Potensiell kilde for Burkholderia
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cepacia og andre colistin-resistente gram negative bakterier. Majoriteten av pasientene inhalerte også
antibiotika. Pasienter som fulgte anbefaling for rengjøring av inhalasjonsutstyr inkludert tørking hadde
minimal eller ingen kontaminering av sine forstøvere.

Blau et al (2006) konkludere i sin studie at forstøverutstyr ved hjemmebehandling av cystisk fibrose
kontamineres hyppig, særlig når instruksjon for rengjøring er inadekvate. Kan være kilde for
luftveisinfeksjon eller reinfisering spesielt som følge av kontaminering fra pasient med kronisk
infeksjon med Pseudomonas aeruginosa.

Langtids oksygenterapi (LTOT)
González-Moro et al (2004) viser i sin studie at non-invasiv mekanisk ventilasjon i hjemmet er
potensielle kilder for nasal kolonisasjon, oftest med Staphylococus aureus. Bruk av fukter var
assosiert med øket risiko for infeksjon. Kontaminering og kolonisering korrelerte med etterlevelse av
rengjøring og vedlikehold av ventilatoren.

Lungetransplanterte pasienter
Montforte et al (2005) beskriver en studie med kartlegging av insidens for kontaminering i
forstøverutstyr til bruk hos lungetransplanterte pasienter, og sammenhengen med bakterielle isolater i
dyrkning av ekspektorat. Pasienter som ikke fulgte anbefaling for rengjøring og desinfisering av
forstøverutstyr presenterte en øket isolering av patogener i ekspektorat – hovedsakelig Pseudomonas
aeruginosa.

Ventilator/respirator
Toussaint et al (2006) beskriver i sin studie at slanger til hjemmeventilatorer er skitne, men ikke
dekontaminert av potensielle patogene organismer. Pasienten hadde ventilering via nasal maske,
munnstykke eller tracheostomi. Studien viser behov for opplæring i basale hygienetiltak kombinert
med praktisk gjennomgang. Signifikant positiv korrelasjon mellom synlig renslig og bakteriologisk
kontaminering.

Astma
Cohen et al (2006) viser i studien om mikrobiologisk kolonisering av forstøverutstyr hos barn med
astma at utstyr brukt i hjemmet er hyppig kolonisert med mikroorganismer som Pseudomonas
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aeruginosa og Staphylococus aureus. Utstyr var også brukt av andre familiemedlemmer. Ingen hadde
skiftet forstøverbeger. Mangel på informasjon og opplæring for rengjøring identifisert. Kan bakteriell
dekontaminering påvirke klinisk utfall av sykdom hos barn?

Respirasjonssykdommer
McGoldrick (2010) viser i sin publikasjon at respirasjonsutstyr og tilhørende forbruksmateriell for
hjemmeboende pasienter kan utgjøre et reservoar for overføring av infeksjoner. I akuttmedisin kan
kontaminert utstyr medvirke til omfattende morbiditet og mortalitet. Opplæring av pasient og
pårørende er en viktig forebyggende strategi. Kunnskapsbaserte retningslinjer for bruk av
respirasjonsutstyr og rutiner for smittevern ved gjenbruk og resirkulering beskrives.

Risiko for kontaminering og kryssmitte i sykehus er dokumentert - viktig bakgrunnsfakta..
Det er mange studier som bekrefter kryssmitte i sykehus, og dette er oppfattet som
sykehusassosierte infeksjoner hvor risiko for kontaminering av respirasjonsutstyr og mangelfull
etterlevelse av hygiene er kjente årsaksfaktorer. De fleste publikasjonene omtaler medisinsk teknisk
utstyr som brukes i undersøkelser, intensiv og kurativ behandling i sykehus. En del publikasjoner
omtaler også pasienter med livslange diagnoser og hjemmebehandling med medisinsk teknisk utstyr,
som blant annet:
•

Cobben et al beskriver i en studie fra 1996 et utbrudd i sykehus av alvorlig
luftveisinfeksjon med Pseudomonas aeruginosa forenlig med kontaminering av
forstøverutstyr, og dette ble diagnostisert hos pasienter med kronisk obstruktiv
lungesykdom. Ved bytte av munnstykke hver 24 time og sterilisering av forstøverutstyr
mellom pasientene forsvant forekomsten av kontaminering og utbruddet opphørte.

•

Govan (2000) sier i sin artikkel om infeksjonskontroll ved cystisk fibrose at forebyggelse
av kryssmitte ervervet via pasient-til-pasient kontakt eller ervervet fra forurenset utstyr
eller sykehuspersonell krever oppmerksomhet overfor mulige smitteveier for spredning og
bakteriell overlevelse på forurenset overflate. Referer til flere studier som bekrefter
kryssmitte.

•

Fluge et al (2001) konkluderer i sin studie med at typing av Pseudomonas aeruginosa hos
norske pasienter med cystisk fibrose viser sannsynlighet for kryssmitte mellom pasientene
i sykehus, på sommerleir og blant søsken med CF. Fagrådet i Norsk forening for cystisk
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fibrose utformet nye anbefalinger for hygiene til bruk i sykehus og andre sosiale møter for
personer med CF. Kryssmitte er i ettertid ikke avdekket.
•

Griffiths et al (2004) viser til et Barnesykehus med bekreftet kryssmitte mellom fem
pasienter < 5 år, og hvor alle døde av alvorlig cystisk fibrose lungesykdom. Kryssmitte ble
også bekreftet mellom andre pasienter med cystisk fibrose.

I USA medførte dette til publikasjon av kunnskapsbasert anbefaling for infeksjonskontroll i samarbeid
med Center for Disease Control and Prevention (CDC) og Cystic Fibrosis Foundation:
•

Saiman et al (2003) publiserte en anbefaling for infeksjonskontroll for pasienter med
cystisk fibrose: Mikrobiologi, viktige patogener og praksis av infeksjonskontroll for å
forebygge kryssmitte mellom pasienter. Dette konsensusdokumentet presenterer
bakgrunnsdata og kunnskapsbaserte anbefalinger for praksis med intensjoner om å
redusere risiko for kryssmitte av luftveispatogener mellom pasienter med CF fra
forurenset respirasjonsterapiutstyr eller forurensninger i omgivelser.

Her er beskrevet et uønsket omfang av kontaminering av medisinsk teknisk utstyr og kryssmitte
mellom pasienter, og med konsekvenser som er alvorlige og fatale for pasienter i sykehus. Hvilken
risiko har da hjemmeboende pasienter med daglig omfattende respirasjonsbehandling og bruk av
behandlingshjelpemidler om ikke behov for nødvendig smittevern ivaretas?

2. Hva er praksis for smittevern ved resirkulering av behandlingshjelpemidler?
Informasjon om ordningen med Behandlingshjelpemidler finnes på www.behandlingshjelpemidler.no , og
her omtales blant annet følgende utstyr som kan resirkuleres:
•

Respirasjonsutstyr: Respirator/ventilator, CPAP/BiPAP, fukter, inhalasjonsapparat,
oksygenkonsentrator (stasjonær og bærbar), oksygentank (flytende), gassflasker,
sugeapparat, slimmobiliserende apparat (Cough Assist), tracheostomi,
lommespirometer/PEF måler

•

Pumper: Ernæringspumper, insulinpumper, infusjonspumper

Søknas sendes fra legespesialist - kortfattet med diagnose og begrunnelse for tiltak samt spesifikt på
hvilket utstyr som det søkes for. Det etterspørres ikke om legemiddelbruk, risiko, spesielle behov
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eller spesifikke krav til infeksjonskontroll av utstyret. Søknadsskjemaet inneholder ikke informasjon
om resirkulering av utstyr eller hygienisk håndtering av utstyret (www.behandlingshjelpemidler.no).
Saksbehandlingen gjennomføres som et samarbeid mellom ingeniører og helsepersonell, og er pålagt å
følge helseforetakets anbudsrutiner ved vedtak av søknad. Dette kan medføre tildeling av annet utstyr
enn det søkes om, og denne informasjon går ikke automatisk tilbake til pasientansvarlig legespesialist
som har sendt søknaden. I enkelte tilfeller kan man gå utenfor anbudene som ved cystisk fibrose som
ikke kan tildeles resirkulert behandlingshjelpemiddel pga risiko for kryssmitte.

Det er varierende praksis for renhold og smittevern ved gjenbruk og resirkulering av medisinsk teknisk
utstyr ved de ulike enhetene for Behandlingshjelpemidler. Kun enkelte enheter har funksjon med
kompetent personell og spesialrom for renhold, desinfeksjon og desinfeksjonsgassing i tilknytning til
verkstedfunksjon. Dette gjelder prosessen med håndtering fra urent til rent utstyr inkludert pakking
og klargjøring for ny bruker.

Synlige funn ved innlevering av behandlingshjelpemidler - se vedlegg 5 (foto):
•

Utvending (overflate og filter) – flekker, skittent, støvbelegg, rester og lukt av legemidler,
klebrig belegg (”film”).

•

Innvendig (overflater, slanger og deler) – skittent, støvbelegg, rester av legemidler (blant
annet lukt av antibiotika), rester av biologisk materiale, klebrig belegg (”film”) på slanger og
tekniske deler.

”Ut fra den erfaring Avdeling for behandlingshjelpemidler i Oslo universitetssykehus HF har med
resirkulering av utstyr hos leverandører og resirkulering i egen avdeling, ser man stor variasjon i
holdninger og kompetanse i forhold til hvor nøye man er med rengjøring og desinfeksjon av utstyr.
Noen rengjør knapt overflater, mens andre demonterer hele utstyret og rengjør og desinfiserer alt. I
noen tilfeller benyttes gassdesinfeksjon i lukket rom, en metode som har vist seg svært effektiv, men
også har visse begrensninger og må benyttes supplert med andre metoder. Det synes å være et klart
behov for økt bevisstgjøring om at de foreligger risiko for smitteoverføring via utstyr” (høringsnotat
2010, BHM-OUS)
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3. Behov for kvalitetssikring av smittevern ved resirkulering av behandlingshjelpemidler
Individrettet
Folkehelseinstituttet viser i sine rutiner for basalt smittevern til anbefalt håndtering av pasientnært
utstyr som for eksempel respirasjonsutstyr (www.fhi.no):
•

brukt utstyr som er forurenset med kroppsvæsker eller som på annen måte kan være
forurenset med smittestoffer, håndteres slik at det ikke kommer i kontakt med hud eller
slimhinner, tøy eller annet utstyr.

•

alt utstyr som skal brukes om igjen, må være omhyggelig rengjort og desinfisert eller
sterilisert, før det brukes til andre pasienter.

•

engangsutstyr skal ikke brukes om igjen, og kastes etter gjeldende rutiner.

Hva er risikofaktorene ved dagens praksis med gjenbruk og resirkulering:
•

Smitteveier - direkte – indirekte, kontakt – luft, via gjenbruk av urene
behandlingshjelpemidler, ved rester av biologisk materiale i ulike respirasjonsutstyr

•

Pasient og pårørende: Lunge- og respirasjonssykdom, kronisk sykdom, organtransplanterte,
multifunksjonshemmede, eldre, mangelfull eller ingen opplæring i renhold og desinfisering
av respirasjonsutstyr, mangelfull eller ingen etterlevelse av rengjøring og vedlikehold av
eget utstyr, dårlig etterlevelse av hånd- og hostehygiene

McGoldrick (2010) presenterer i sin publikasjon kunnskapsbaserte retningslinjer og anbefalinger som
er å foretrekke som metoder for håndtering av respirasjonsutstyr og forbruksmateriell i bruk hos
pasienter med hjemmebehandling, og som utfører behandling som anbefalt for å unngå
luftveisinfeksjoner. Kritisk utstyr skal være sterilt fordi mikrobiologisk kontaminering kan overføre
sykdom også ved behandling i hjemmet.

Systemrettet
Folkehelseinstituttet sier i sine basale smittevernrutiner for helsetjenesten at ”de gjelder ved arbeid
med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus. Dette
er en beskyttelse for helsepersonell mot smitte, og forebygge smitte til og mellom pasienter. De er
basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette),
ikke intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer. Gjennomføring av basale rutiner vil redusere

Ellen Julie Hunstad

Side 12 av 25

risiko for smitte fra både kjente og ukjente smittekilder, og er en forutsetning for et effektivt
smittevern i helsetjenesten” (www.fhi.no).

European Respiratory Society Nebulizer Guidelines (2001) har som mål å forbedre klinisk praksis med
bruk av inhalasjonsterapi innen Europa. Det viktigste er hensynet til effektivitet og sikkerhet. Det er
gjort hygieniske vurderinger ved bruk av inhalasjonsutstyr, og det fremheves at det viktig at
forstøverbeger/kammer, slanger og maske ikke må resirkuleres til multiple pasienter med unntak av
hvis sterilisering av utstyret er utført. Alt annet bruk er til individuelle pasienter med grundig
rengjøring og desinfisering av hele inhalasjonssystemet regelmessig. Inhalasjonsterapi brukes ved ulike
lungesykdommer, og det er etter hvert mange legemidler for inhalasjon som er i daglig bruk hos
pasientene: Bronchodillaterende, mycolytica (slimløsende), mucus-aktiv og antibiotika.

”Teknisk vedlikehold, reparasjon og gjenbruk av hjelpemidler er sentralt i arbeidet med å utnytte
folketrygdens midler mest mulig effektivt. Godt vedlikehold er med på å forlenge brukstiden for
hjelpemidlene. Sentralenes tekniske kompetanse sammen med det etablerte servicenettverk i
kommunene skal bidra til at brukerne får hjelp når feil oppstår. Gjenbruk av brukte hjelpemidler
reduserte behovet for nykjøp med om lag 750 mill. kr i 2008. For å få dette til kreves et godt samspill
mellom formidlings-, teknisk- og logistikkompetanse” (NOU 5-2010).

Diskusjon
Individrettet
Det ble ifm med overføringen også uttalt at utlevering av behandlingshjelpemidler skal bygge på
faglige vurderinger i tilknytning til den behandling som gis, og vurderingene skal også gi føringer for de
hjelpemidler som tilbys (NOU 5-2010). Erfaringer fra pasienter og pasientansvarlige behandlere har
vist at dette til dels etterleves, men også eksempler med at tildelt utstyr er avvikende i forhold til hva
det er søkt som (men forenlig med anbudsavtaler) - og at ustyret har vært synlig skittent.
I de offentlige dokumenter som beskriver mål og funksjon med ordningen av Behandlingshjelpemidler
er det ingen omtale av hygiene eller smittevern ved individuelt eller systemisk bruk av
behandlingshjelpemidler – til tross for at dette er utstyr til gjenbruk og resirkulasjon i den daglige
medisinske behandling av de hjemmeboende pasientene selv. Gjelder ikke de norske helselover,
smittevernlov og lov om medisinsk teknisk utstyr for denne ordningen?
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Fagmiljøer og pasientorganisasjoner har kontaktet de ulike enheter for Behandlingshjelpemidler og
fremmet behov for endring av praksis. En pasientgruppe har fått aksept for tilpasning til sine spesielle
behov: ”Cystisk fibrose pasienter – skal ha nye, ikke resirkulerte apparater” i følge Nasjonal veileder
for behandlingshjelpemidler i spesialisthelsetjenesten - del 2, rev. september 2010
(www.behandlingshjelpemidler.no).
Praksis for hygiene og tildeling av utstyr til resirkulering har vært varierende ved de ulike enheter for
behandlingshjelpemidler i helseforetakene, og dette har skapt stor frustrasjon blant pasienter og
fagpersonell.
Respirasjonsutstyr og tilhørende forbruksmateriell for hjemmeboende pasienter kan utgjøre et
reservoar for overføring av infeksjoner. Selv om luftveisinfeksjoner ikke er så vanlig som andre
infeksjoner som utvikler seg i hjemmesykepleie og hospice pasienter, vil det å forebygge
luftveisinfeksjoner for pasienter med behandling i hjemmet kreve at evidensbasert praksis konsekvent
implementeres både av helsepersonell, men også av pasient og pårørende (McGoldrick, 2010).
Systemrettet
Ansvaret for visse behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell ble overført fra
Rikstrygdeverket til de regionale helseforetakene med virkning fra og med januar 2003. I St. prp. nr.
1, 2002-2003 gis følgende begrunnelse: ”Formidlings- og finansieringsansvaret for
behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell er i dag delt mellom folketrygden, de
regionale helseforetakene og kommunene. Ansvarsdelingen er tilfeldig, historisk betinget og delt
finansieringsansvar skaper gråsoner for pasienten. Behandlingshjelpemidler er en del av et aktivt
medisinsk behandlingsopplegg som tilbys av spesialisthelsetjenesten. Disse hjelpemidlene brukes som
en del av det medisinske behandlingsopplegget i hjemmet og bidrar ofte til å opprettholde livsviktige
funksjoner….bruker har krav på behandlingshjelpemidler dersom dette er nødvendig i forbindelse med
medisinsk behandling” (Helsedirektoratet 2008)
En svakhet ved ordningen er mangelfull informasjon om at behandlingshjelpemidler resirkuleres og
gjenbrukes, og at de fleste pasienter får utstyr som tidligere har vært brukt av andre. Dette
fremkommer heller ikke i et strategisk dokument som søknadsskjemaet i prosessen med
saksbehandling. Begrunnelsen for resirkulering av utstyret er noe uklar, men synes knyttet til økonomi
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og tidligere praksis når behandlingshjelpemidler var en del av hjelpemiddelordningen innen
folketrygden.
Tidligere hadde man avtaler med leverandører av medisinsk tekniske hjelpemidler med tilhørende
forbruksmateriell for utlevering og service av utstyr, og fra disse var det ofte et større fokus på den
hygieniske status av hjelpemiddelet og daglig praksis ved bruk av utstyret. Kommunikasjon mellom
pasient, ansvarlig helsepersonell og leverandører for best mulig tilrettelegging var kanskje noe tettere
og mindre byråkratisk enn dagens praksis.
I dagens praksis med behandlingshjelpemidler er det ingen særskilt eller formalisert vurdering av
risiko for kryssmitte til pasient ved bruk av resirkulert og gjenbrukt utstyr for varig eller midlertidig
behandling, til tross for at mye av dette utstyret er klassifisert som pasientnært utstyr med
særskilte krav til hygiene. Den informasjon som registreres og følger utstyret mangler data om
hygienisk anbefaling og opplæring samt praksis og legemiddelbruk knyttet til bruk av utstyret under
perioder med utlån.
De rettighetene som følger av helselovgivningen, herunder spesialisthelsetjenesteloven og
pasientrettighetsloven, gir muligheter til en bredere vurdering av hvordan ulike behov best kan dekkes
enn i tidligere ordning. Dette er imidlertid ikke slik å forstå at retten til ethvert
behandlingshjelpemiddel er å anse som et rettskrav, det vil si gir ubetinget krav på oppfyllelse (NOU
2010-5).
Forbedringer
Erfaring innen fagmiljøet ved behandlingshjelpemidler med mangelfulle rutiner for gjenbruk og
resirkulering av medisinsk teknisk utstyr, og et tilhørende mangelfullt regelverk for smittevern har
påvirket til vurdering av rutiner med smittevern. Det har resultert i endring av praksis ved enkelte
enheter, og utforming av Veileder for behandlingshjelpemidler innen spesialisthelsetjenesten. Man tok
også initiativ overfor Helsedirektoratet, og dette resulterte i ”Behandlingshjelpemidler - rapport fra
arbeidsgruppe” juli 2008.

”Kunnskap og kompetanse i tjenesteutøvelsen er viktig, ikke minst er faglige begrunnelser for hvorfor
man gjør som man gjør, svært viktig i et ressursforvaltningsperspektiv. Kunnskapsbasert praksis
bygger på kombinasjonen av forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap. Det er

Ellen Julie Hunstad

Side 15 av 25

nødvendig at denne kunnskapen i større grad systematiseres og legges til grunn i tjenesteytingen.
Opplæring og kompetanseutvikling må da inngå som viktige forutsetninger. Etaten har hatt fokus på at
de skal ha kunnskapsbaserte tjenester og ser kompetanseutvikling som del av en helhetlig
kvalitetsstrategi. Etaten ser det som viktig å hente inn tilbakemeldinger fra brukere slik at
brukererfaringene kan brukes til kvalitetsforbedringer. Tilbakemeldinger fra brukere gjennom
brukerutvalg, brukerundersøkelser, arbeidsgrupper og prosjektsamarbeid, er viktige virkemidler for
kompetanseutvikling lokalt i fylkene og sentralt” (NOU 2010:5/15.2)

Konklusjon
Funn med kontaminering av medisinsk teknisk utstyr for hjemmeboende pasienter er beskrevet. Det er
beskrevet kontaminering av medisinsk teknisk utstyr og kryssmitte mellom pasienter i sykehus, og med
alvorlige og fatale utfall for pasienter. Dette har betydning for ordningen med
behandlingshjelpemidler i Norge som ikke har formalisert krav til rutiner for smittevern ved gjenbruk
og resirkulering av medisinsk teknisk utstyr.

For å redusere risiko for kryssmitte mellom pasienter bør man innen ordningen med
behandlingshjelpemidler vurdere implementering av metoder for kvalitetssikker praksis og kontroll av
etterlevelse ved at: Rutiner for smittevern ved gjenbruk og resirkulering av medisinsk teknisk utstyr
formaliseres, verktøy for god logistikk av brukt utstyr implementeres, søknadsskjema for utfyllende
informasjon i forhold til diagnose, legemiddelbruk og smittevern utbedres, tildeling forenlig med
tilsøkt behandlingshjelpemiddel sikres og opplæring for pasient og pårørende sikres.

Takksigelser

Takk til ansatte ved Behandlingshjelpemidler i Oslo Universitetssykehus som har vært behjelpelig med
kompetanse og informasjonsmateriale, og som kunnskapsrike og innovative kollegaer ved mitt
engasjement i 2006.

Takk til leder og kollegaer ved Norsk senter for cystisk fibrose for støtte underveis i diplomstudiet.

Takk til Norsk forening for cystisk fibrose med pasienter, pårørende, fagråd og fagpersonell for
sjenerøs deling av erfaring og kunnskap gjennom mange års samarbeid.
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Vedlegg
Vedlegg 1
”Ansvaret for behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell ble overført fra tidligere
Rikstrygdeverket til de regionale helseforetakene med virkning fra 1. januar 2003, jf. St.prp. nr. 1
(2002–2003) for budsjetterminen 2003 (Sosialdepartementet). Det ble vist til at
behandlingshjelpemidler er en del av et aktivt medisinsk behandlingsopplegg som tilbys av
spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller
oppholdssted innen helseregionene tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon (også
spesialistbehandling som foregår i hjemmet). Dette innebærer at bruker har krav på
behandlingshjelpemidler dersom dette er nødvendig i forbindelse med medisinsk behandling. Midlene
som ble overført skal dekke utgiftene til innkjøp, resirkulering, vedlikehold, reparasjon, installering,
montering, tilpassing, utlevering og administrasjon av behandlingshjelpemidler.
Spesialisthelsetjenesten hadde før 2003 ansvar for behandlingshjelpemidler knyttet til intravenøs
ernæring, dialysebehandling og respirasjonsbehandling. Ansvaret for behandlingshjelpemidler med
tilhørende utstyr og forbruksmateriell ble ved endringen samlet hos de regionale helseforetakene. Det
er opprettet særskilte enheter som fatter beslutning om tildeling av behandlingshjelpemidler, og har
samarbeidet om å utarbeide retningslinjer for behandlingshjelpemidler ved de regionale
helseforetakene” (NOU 2010:5).

Det rettslige grunnlaget for ordningen med behandlingshjelpemidler fremgår av
spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a om de regionale helseforetakenes ”sørge for ansvar” og av
pasientrettighetslovens § 2-1 om rett til nødvendig helsehjelp. Forutsetningene for overføringen fra
folketrygden til de regionale helseforetakene var at pasientenes rettigheter ikke skulle bli dårligere
og at ordningen skulle praktiseres mest mulig likt i hele landet. På dette grunnlaget er disse
retningslinjene utarbeidet (NOU 2010:5)
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Vedlegg 2
Folkehelseperspektiv
”Staten ved de regionale helseforetakene har ansvaret for at det tilbys spesialisthelsetjeneste i og
utenfor institusjon, jfr § 2-1a i spesialisthelsetjenesten. Dette ansvaret omfatter
behandlingshjelpemidler, dvs hjelpemidler som er egnet til opprettholdelse aller helbredelse av
helsetilstand eller funksjon. Lovens formål er etter § 1-1 særlig å fremme folkehelsen og motvirke
sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning, bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet, til et likeverdig
tjenestetilbud, til at ressursene utnyttes best mulig, til at det tilpasses pasientens behov og at det er
tilgjengelig.

Helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjeneste omfatter også spesialistbehandling som foregår i
hjemmet. Dette innebærer at bruker har krav på behandlingshjelpemidler dersom dette er nødvendig i
forbindelse med medisinsk behandling. Midlene som ble overført skulle dekke utgifter til innkjøp,
resirkulering, vedlikehold, reparasjon, installering, montering, tilpassing, utlevering og administrasjon
av behandlingshjelpemidler. I 2010 representerer dette:
•

Ca 70 000 pasienter registrert med behandlingshjelpemidler

•

Ca 100 000 utstyrs-enheter i bruk

•

70-80% av pasientene årlig i kontakt med BHM og pasientansvarlig behandler

•

Ca 20 000 søknader årlig

•

Kostnad < 500 mill pr år - ca 100 kr pr innbygger og med gjennomsnitt kr 6-8000 pr
pasient”

(NOU 2010-5)

”Å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og hindre at sykdommer overføres i befolkningen
står sentralt i helsedepartementets smittevernarbeid. I tillegg til disse målene, sikrer smittevernloven
at myndighetene setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet, samt at
rettsikkerheten til den enkelte ivaretas. Med hjemmel i smittevernloven er det gitt en rekke
forskrifter som skal hjelpe til å nå disse målene. Særlig prioriterte områder er blant annet å
forebygge antibiotikaresistens, redusere forekomsten av institusjonservervete infeksjoner i
helsetjenesten, tilby et godt vaksinasjonsprogram og opprettholde en god smittevernberedskap”
( www.regjeringen.no/dep/hod/tema/smittevern ).
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Samhandlingsreformen vektlegger behovet for at primærhelsetjenesten deltar mer aktivt i forhold til
sykdomsforebygging. For en lang rekke områder som omfatter alvorlige og kroniske sykdomstilstander
vil det i årene fremover være økt behov for et langvarig og svært omfattende tjenestetilbud i et
samspill mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og
hjelpemiddelsentralene (NOU 2010-5).”

Vedlegg 3
Offentlige dokumenter vedrørende behandlingshjelpemidler
Dokument

Nøkkelord i dokumentet knyttet til

Ikke funnet i teksten

behandlingshjelpemidler
Fra stykkevis til helt – en

Behandlingshjelpemidler, medisinsk

Gjenbruk, resirkulering,

sammenhengende helsetjeneste,

teknisk utstyr

hygiene, smittevern,
infeksjonskontroll.

NOU 2005:3
Behandlingshjelpemidler –

Behandlingshjelpemidler, medisinsk

Resirkulering, hygiene,

rapport fra arbeidsgruppe 2008,

teknisk utstyr, gjenbruk.

smittevern,
infeksjonskontroll.

Helsedirektoratet
Aktiv deltakelse, likeverd og

Behandlingshjelpemidler, medisinsk

Gjenbruk, hygiene,

inkludering – et helhetlig

teknisk utstyr, resirkulering.

smittevern,
infeksjonskontroll.

hjelpemiddeltilbud, NOU 2010:5
Behandlingshjelpemidler, medisinsk

Gjenbruk, smittevern,

teknisk utstyr, hygiene, resirkulering

infeksjonskontroll.

Søknadsskjema for

Behandlingshjelpemidler, medisinsk

Gjenbruk, resirkulering,

behandlingshjelpemidler

teknisk utstyr

hygiene, smittevern

Høringsnotat fra

Behandlingshjelpemidler, hygiene,

Medisinsk teknisk

Behandlingshjelpemidler i Oslo

gjenbruk, resirkulering, smittevern

utstyr,

www.behandlingshjelpemidler.no

Universitetssykehus 14.10.2010
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Vedlegg 4

Begreper
Gjenbruk

Ombruk. Nytt bruk av samme individ.

Resirkulering

Gjenvinning. Nytt bruk fra et individ til et annet individ.

Kontaminere

Blande sammen, smitte, forurense

Smittevern

Alle enkelttiltak som er med på å hindre at infeksjoner oppstår og
spres i en befolkning.

Smitte

Infeksjon, kontaminasjon. Inntregning av et smittestoff dvs en
bakterie, virus, sopp eller parasitt i et nytt individ eller i en ny
lokalisasjon hos et individ som fra før er bærer av smittestoffet.

Kryssmitte

Smittestoff som overføres fra et individ til et annet individ, og kan
genetisk kodes som identisk dvs fra samme smittekilde.

Rengjøring

Vasket i såpevann og synlig rent.

Desinfisering

Bruk av desinfiserende væsker for effekt med bakteriedrap.
Rengjøring først.

Sterilisering

Totalt bakteriedrap med metoder som koking, autoklavering, gass og
bestråling. Rengjøring først.

Desinfeksjonsgassing

Robot som sprer ut tørr tåke av hydrogenperoksyd i et lukket rom.
Mikrobene trekker til seg tåken, kapsles inn og drepes. Effekt
dokumentert overfor bakterier, virus og muggsopp – med unntak av
mykobakterier.
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Vedlegg 5

Bilder fra BHM-Ullevål: Innlevert utstyr fra brukere

Sekret inne i slangesystemet
(”hosteassistentmaskin”)

Innvendig turbin i CPAP
(luftgjennomstrømning til
pasient)

Utvendig filter på
inhalasjonskompressor

Smuss, klebrig belegg, m.m. innvendig i inhalasjonskompressor

Støv, klebrig belegg, m.m. innvendig i inhalasjonskompressor

Smuss m.m. - innvendig vifte og
slanger på
inhalasjonskompressor

Smuss inne i bunndeksel på
transportabelt sug.

Utvendig smuss og sekret på
transportabelt sug

Luftinntak på transportabel
oksygenkonsentrator
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Vedlegg 6
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