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Rapport vedr. utbrudd av Klebsiella i Nyfødtintensiv-avdelingen 3D 
 
Man fikk første gang mistanke om et pågående utbrudd forårsaket av Klebsiella 
pneumonia i Nyfødtintensiv-avdelingen i mars 2016. To ekstremt for tidlig fødte barn 
fikk med kort mellomrom neonatal sepsis med oppvekst av Klebsiella pneumonia. 
Det første barnet var født primo januar i svangerskapsuke 23. Det andre barnet var født 
medio mars i svangerskapsuke 27. Den 04. april fikk avdelingen beskjed om at 
bakteriestammen var identisk hos de to pasientene.  Det ble straks opprettet 
smittevernmøter etter prosedyre.  
 
Nyfødte innlagt i Nyfødtintensiv-avdelingen ble screenet, og totalt var ni barn positive 
for Klebsiella pneumonia, hvorav sju med utbruddsstammen. To barn var kolonisert 
med Klebsiella pneumonia-stammer unike for det enkelte barnet. Nyfødtintensiv 
avdelingen 3D ble stengt og innlagte pasienter flyttet til Isolatavdelingen 2I. 
Nyfødtintensiv-avdeling ble smittevasket og reåpnet. Det ble etter dette rutinemessig 
tatt prøver av alle nyinnlagte barn i avdelingen. Det ble også regelmessig tatt 
miljøprøver av utstyr, vasker m.m. Nye utbrudd med utbruddsstammen ble påvist både i 
april og mai hos tilsammen fem pasienter. Totalt har 13 barn vært smittet med 
utbruddsstammen. Siden mars har to avdelinger vært benyttet i perioder.  
Avdeling 3D ble på ny stengt 19. mai og smittevasket. 
 
Den 25. mai vurderte administrerende direktør driftsutfordringene på nyfødtintensiv så 
alvorlig av sykehuset gikk i gul beredskap. De ansatte var meget slitne og det var 
vanskelig å skaffe tilstrekkelig kvalifisert personell. Helse Vest, Helse Bergen og Helse 
Fonna, samt Fylkeslegen i Rogaland ble varslet.   
Følgende tiltak ble iverksatt: fødende med fare for prematur fødsel sendes til Helse 
Bergen og St. Olavs hospital (totalt er to kvinner overflyttet til andre sykehus uforløst 
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grunnet truende prematur fødsel). Nasjonal melding til alle vikarbyrå om å prioritere 
personell til Helse Stavanger, andre avdelinger på sykehuset ble bedt om å avhjelpe, 
nyfødtsykepleiere som er sluttet ble kontaktet, lederstøtte ble satt inn. 
Dessverre døde ett prematurt barn den 27. mai av komplikasjoner til infeksjon med 
utbruddsstammen. Barnet var født i svangerskapsuke 29 og fikk 10 dager gammel 
sepsis. Behandling ble iverksatt umiddelbart, og på grunn av komplikasjoner ble barnet 
overført Rikshospitalet. Ytterligere behandling ble iverksatt, men barnets liv sto ikke til 
å redde. Statens helsetilsyn er varslet om dødsfallet. 
 
Status per 06. juni er følgende: 

• Barn med påvist Klebsiella pneumonia-kolonisering ligger på isolatavdeling 2I, 
alle andre nyfødte tiltrengende nyfødtintensiv-behandling ligger på 
Nyfødtintensiv avdelingen 3D. 

• Drift på to steder krever en betydelig økning av sykepleiere og i mindre grad økte 
legeressurser. 

• Målet er å samle driften på Nyfødtintensiv avdelingen 3D samt tilhørende isolat 
før sommerferien starter i uke 25. 

• Det jobbes kontinuerlig med å skaffe tilstrekkelig personell og andre tiltak for å 
lette driftssituasjonen. 

• Hygiene og hygienetiltak med opplæring, informasjon og veiledning 
gjennomføres kontinuerlig. 

• Foreldre til de innlagte barna er informert både skriftlig og muntlig. 
• Personalet, tillitsvalgte og vernetjenesten informeres og oppdateres om status. 
• Folkehelseinstituttet har etter initiativ fra Helse Stavanger bistått med råd ved 

dagsbesøk den 06. juni. 
• Sykehuset er fremdeles i gul beredskap. 

 
Oppsummering:  
Totalt 13 barn er smittet av samme Klebsiella pneumonia-stamme (type 1). Tre av disse 
har hatt sepsis med utbruddsstammen. Ett av disse barna døde av komplikasjoner til 
Klebsiella sepsis. Per 06.06 er to barn som har fått påvist klebsiella i tarm  fortsatt 
innlagt. 
Hva er Klebsiella? 
Klebsiella er en gram negativ bakterie som er vanlig forekommende i tarmen hos dyr og 
mennesker. I de aller fleste tilfeller gir bakterien ikke symptomer eller sykdom. Hos 
svært tidlig fødte med lavt immunforsvar og syke nyfødte kan bakterien i noen tilfeller 
gi infeksjoner som urinveisinfeksjon, lungebetennelse, sepsis og meningitt. Klebsiella er 
den vanligste årsaken til bakterieutbrudd i nyfødtintensiv avdelinger. Klebsiella 
bakterien forekommer i ulike stammer og typer og kan i noen tilfeller også være 
multiresistent og da være vanskeligere å behandle. Den bakterien som man nå har i 
nyfødtintensiv-avdelingen er ikke multiresistent og behandles derfor med vanlig 
antibiotika. 
 


