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COVID-19 PÅ SYKEHUSET,  FRA ET BHT-
PERSPEKTIV

Liv Heiberg Okkenhaug 
Overlege i Arbeidsmedisin Yrkesmedisinsk Avdeling
Helen Stavang
Yrkeshygieniker Yrkesmedisinsk Avdeling 

Starten i mars

• 9. Mars 2020 testet BHT 4 ansatte for Covid-19
• 19. mars testet BHT 463 ansatte

• Rapport om testing på sykehuset

• Antall tester tatt i testsenteret: ca 25500
• 884 positive av disse 25500
• 1123 positive tatt i Bergen kommune
• Mange som ikke har registrert positivt resultat i BHT, spesielt den siste 

tiden
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Ansatte i risikogrupper

• BHT bisto ansatte i forhold til vurderinger knyttet til risiko for smitte 
på jobb i forhold til risiko for alvorlig forløp av Covid-19

• Dette var retningslinjer som stadig var i endring i forhold til R-tall og 
kunnskap om sykdommen

• Gravide ble skjermet utfra et Føre-var-prinsipp, men utfordrende i 
forhold til risiko for smitte, R-tallet, type arbeid (vakt) mm

Vaksinering

• Vaksinesenteret
• BHT og smittevern sammen med veldig mange andre på Haukeland 

organiserte vaksineringen av alle de ansatte i Helse Bergen.
• Et enormt arbeid hva angikk logistikk, datautfordringer prioriteringer, 

ressurser mm
• Mange ansatte fikk bivirkninger av Astra Zeneca. Vi meldte inn over 300 

meldinger til FHI/Legemiddelverket
• Mange ansatte deltok i vaksinestudien VaksineVest
• Vaksinebivirkninger er også godkjent som yrkessykdom i Norge
• Mange meldinger til NAV Yrkessykdomskontor om bivirkninger av vaksine, 

mange fra Haukeland

3

4



18.05.2022

3

Arbeidsgruppe for psykososial støtte 

• Arbeidsgruppen besto av ulike ressurser: Organisasjonspsykolog og 
HR ressurs fra personal og org avd, psykolog fra ferdighetssenteret, 
psykolog fra klinisk avdeling på Haukeland, og to fra BHT. Vi inviterte 
også inn nevropsykolog fra YMA, sykepleier fra RVTS, representant fra 
kollegastøttegruppen, prestetjenesten og verneombud

• Overordnet plan for psykososial støtte under pandemien
• Ressursside på Innsiden 
• Støttetelefon bemannet av psykologer 
• Gruppeveiledning
• Skreddersydd bistand ved behov

Oppfølging av positiv ansatte

• Vi kontaktet dem når positivt prøvesvar forelå, gjerne på kvelden
• Ba den ansatte selv ta kontakt med sin leder
• Kontaktet smittevernlegen i hjemkommunen
• Informerte smittevern på Haukeland hvis behov for smittesporing
• Meldte til FHI via MSIS melding
• Sendte inn 154b)ved mistanke om smitte på jobb

• Rundt 120 ved sept 2021

• Fulgte dem opp med samtale i etterkant, ca etter 2-3 måneder
• Henviste også noen videre til lungelege, rehabilitering, nevrolog eller YMA 

i forhold til endret lukt/smak
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Arbeidstilsynet og NAV-
yrkessykdomskontoret
• NAV Yrkessykdomskontor har fått inn 5000 saker om covid-19 (de 

behandler vanligvis 1000 saker totalt på et helt år)
• Nå er det mye lærere og barnehagepersonell, før var det mest 

helsepersonell
• De krever PCR test..
• 10% blir godkjent
• Fra nå vil de kun ha inn de sakene som er alvorlige
• Meldingene kommer mest fra arbeidsgivere, men også som 154b). 

Type avdelinger hvor ansatte sannsynlig ble 
smittet på jobb

Poster med 
covidpasienter

35 %
Poster uten 

covidpasienter
61 %

Intensiv
1 %

Andre
3 %

Typer avdelinger

Poster med covidpasienter

Poster uten covidpasienter

Intensiv

Andre
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Yrkesgrupper

46 %

16 %7 %

3 %3 %

18 %
7 %

Yrkessammensetning blant ansatte som sannsynlig
ble smittet på jobb

Sykepeleiere
Leger
Hjelpepleiere/assistenter
Jordmødre
Fysioterapeuter
Andre med pas kontakt
Andre uten pas kontakt

Smittesituasjon blant de som sannsynlig ble 
smittet på jobb

34 %

31 %

29 %

6 %

Nærkontakt med annen kollega

Pasient under radaren

Kirurgisk munnbind

P3/P2 maske
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Munnbind Vs. Åndedrettsvern
• Der smitteveien er kontakt, dråper (> 10 µm) eller aerosoler 

(< 10 µm) skal henholdsvis kontaktbeskyttelse, 
dråpebeskyttelse eller aerosolbeskyttelse benyttes

• Mindre partikler kan bli hengende igjen i luften over lengre 
tid og omgå løstsittende munnbind/maske og/eller visir

Funn fra engelsk studie

• Lavere risiko for smitte hos intensivpersonell som bruker avansert 
smittevernutstyr

• Høyere risiko for smitte blant helsepersonell på sengeposter med 
covid-19 pasienter og bruk av munnbind

Smitte på sengeposter

• Flere ansatte på sengeposter i HB som arbeidet med Covid-19 
positive pasienter ble smittet. Munnbind og ikke åndedrettsvern 
ble benyttet. 

• Ingen annen sannsynlig smittevei enn fra pasient til ansatte  

• I HB erfarte vi at det var de selvpustende pasientene med uttalte 
symptomer som var mest smittsomme

• FHI: Bruk av åndedrettsvern kun ved aerosolgenererende 
prosedyre (AGP)

• Smittevern fulgte FHIs anbefalinger som skulle være godt faglig 
begrunnet

Tim M Cook,A Kariem El-Boghdadly,A,B Jules BrownC and Anthony E PickeringD, Clinical
Medicine 2020, Vol 21 No 2 March 2021

Medisinske munnbind
Beskyttelsesutstyr
• Beskyttelsesutstyr men ikke definert som personlig verneutstyr.
• Beskytter ikke mot luftbåren smitte.
• Primært beregnet for å hindre smitteoverføring fra brukeren, først og 

fremst ved å hindre spredning av større dråper fra nese og munn.
• Ved fare for sprut brukes sprutsikkert munnbind type IIR. Må også 

bruke briller eller visir. 
• De er beregnet for engangsbruk.
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Medisinske munnbind
Type

Medisinske ansiktsmaske - munnbind (kirurgisk munnbind) inndeles i 
Type I, Type II eller Type IIR. Høyere typetall gir høyere filtrering og mer 
beskyttelse.

Type munnbind Bakteriefiltreringseffektivitet
(BFE)

Bruk

Type I ≥ 95 % Bør bare benyttes av pasienter eller andre 
personer for å redusere risikoen for spredning 
av infeksjoner. Type I munnbind er ikke 
beregnet for bruk av helsepersonell i et 
operasjonsrom eller i andre medisinske miljøer 
med lignende krav. 

Type II ≥ 98 % Er kirurgiske munnbind med høyest 
filtreringsgrad. De er laget til bruk i 
kirurgiske og medisinske miljøer i 
helsevesenet.

Type IIR ≥ 98 % Samme krav som type II, men munnbindet 
er i tillegg sprutbestandig

Filtrerende Åndedrettsvern 

• Åndedrettsvern er designet for å beskytte brukeren mot smitte
• Filtrerende halvmasker
• Hel og halvmasker med utskiftbare filtre
• Motorassistert åndedrettsvern
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Partikkelfiltre – klasser - Filtreringsgrad

Filterklasse Filtreringsgrad i henhold til NS-EN 149

FFP1 80 %

FFP2 94 %

FFP3 99 %

Filterklasse Filtrerings-
effektivitet

Beskytter 
mot

Kommentar

P1 Lav Faste 
partikler

Inert støv

P2 Middels Faste 
partikler og 
dråper

De fleste 
støvtyper

P3 Høy Faste 
partikler og 
dråper

Giftig støv, 
virus, 
radioaktivt

Åndedrettsvern med og uten ventil
Med ventil
Beskytter bruker mot luftbårne partikler.

Uten ventil og med tildekket ventil
Beskytter både bruker og pasient.
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Munnbind Vs. Åndedrettsvern

• Etterhvert enighet blant smittevernpersonell om at det at det finnes 
situasjoner ut over aerosolgenererende-prosedyrer der 
åndedrettsvern bør benyttes.

• Endring av retningslinje fra bruk av munnbind  til åndedrettsvern ved 
håndtering av pasienter på sengeposter med uttalt hoste/nysing

«Ved tett og langvarig kontakt under stell og pleie av pasient med 
uttalte luftveissymptom(hoste) kan ansatte bruke FFP3/FFP2-maske i 
stedet for munnbind.»
HBE Koronavirus SARS-CoV-2 - Håndtering av pasient i sykehus

Masketetthetstesting 
Hvorfor er det nødvendig å teste? 

• Velge ut maske med riktig form 
og størrelse, som sitter tett 
rundt ansiktet og som føles 
komfortabel 

• Sikre at brukeren kjenner 
prosedyren og vet hvordan en 
skal ta på og av masken

• Sikre at brukeren forstår 
konsekvensen av å bruke en 
maske som ikke er tett
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Hvordan foregår testingen?
Fitfaktor (FF)/tilpasningsfaktor bestemmes ved 
kvantitativ masketetthetstest etter en prosedyre 
utarbeidet av Health and Safety Executive (HSE) i 
Storbritannia (HSE INDG 479). 
Testingen utføres med instrumentet Portacount.
Bestått test ved FF ≥ 100 
Følgende syv øvelser benyttes ved tetthetsmåling av 
hvert ÅV:
1. Normal pusting 
2. Dyp pusting 
3. Bevege hodet fra side til side 
4. Bevege hodet opp og ned 
5. Snakking (teller fra 100 – 1)
6. Bukke 
7. Normal pusting 

Prosentandelen bestått/ikke bestått for ulike maskemodeller 
fra masketetthetstesting i HB i perioden 04.2020 – 01.2022

Åndedrettsvern modell Antall tester Antall bestått

3M Aura 1863 V+ (FFP3) 61 43

3M Aura 1873 V+ (FFP3) 99 62

3M Aura 1883 + (FFP3) 156 80

Totalt 316 185 ( 58,5 %)

Portwest P391 (FFP3) 295 172 (58 %)

Uvex 2312 (S) (FFP3) 105 80 (76 %)

Uvex 2310 (M/L) (FFP3) 50 31 (62 %)

Wurth (FFP3) 15 10

3M Aura 9332 + Aura (FFP3) 13 8

3M 8835 + (FFP3) 9 9

3M 9936 (FFP3) 7 5

MB Filter Products AB (FFP3) 7 4

JFY (FFP3) 10 2

Grande CDN (FFP3) 3 1

3M 9332 + Gen (FFP2) 24 13

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Uvex 2310

Uvex 2312

Portwest P391

3M (1863, 1873,1883)

Masketetthetstesting
Resultat

(%) Ikke bestått (%) Bestått
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Resultatet av masketetthetstesting
Helse Førde

(Masteroppgave Monica Mellemsæter)

Åndedrettsvern Antall tester FF≥100 (%) Godkjent (%)
JFY 12231 10 30 10
Moldex 3408 17 24 6
3M 9332+ 45 60 26
Uniqon Q-pro XE 38 21 13
Moldex 2555 21 67 38
Portwest P391 9 67 67
MSA affinity 1131 35 80 66
3M 8835+ 14 93 79
3M 8835 5 100 80
Alpha S-3V 36 100 95
Sundström SR100 47 100 94

Totalt 277 69 54

• Total antall som fikk 
godkjent maske: 98 %

• Antall (%) som fikk 
godkjent 3M-maske: 
65,7%

• Antall (%) som fikk 
godkjent Alpha Solway-
maske: 34,3 %

Resultatet av masketetthetstesting 
ved St. Olavs hospital utført i 2017 av 
yrkeshygieniker Vibeke Aavik ved 
Arbeidsmiljøavdelingen. 

Veien videre
• Helsepersonell bør få tilgang til flere ulike 

typer åndedrettsvern med forskjellige 
størrelser og former fra flere produsenter

• Kvantitativ masketetthetstesting bør 
implementeres i norske sykehus 
smittevernrutiner. Nyansatte helsearbeidere 
som skal bruke åndedrettsvern bør få tilbud 
om masketetthetstest

• Helsearbeidere som skal arbeide med Covid-
19 pasienter med uttalte luftveissymptomer 
og hoste bør bruke åndedrettsvern og ikke 
munnbind

• Bruk av åndedrettsvern bør vurderes også for 
andre luftveissykdommer som Influensa, 
Adenovirus, Rhinovirus, Kikhoste og 
bakterielle infeksjoner
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