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Smittevern i Nord utarbeides av smittevernsykepleiere for kommunehelsetjenesten ved sykehus i Helse Nord 

  

 
 

Opplæring i smittevern for ferievikarer – noen tips 
 

 
Opplæring av ferievikarer kan suppleres med  
e-læring, undervisningspresentasjoner og filmer. Her 
lister vi opp noe av det som er fritt tilgjengelig på 
nett. Alle disse har link på vår nettside Smittevern 
for kommunehelsetjenesten, under fanen «e-læring, 
filmer og presentasjoner» 
 
Grunnleggende smittevern  

• Undervisningsfilm vikarer og nyansatte, 30 min. 
FHI 2020 

 
Håndhygiene:  

• E-læringskurs i håndhygiene, ca. 20 min. 
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) og E-lærings- 
gruppen i smittevern i Helse Sør-øst og Helse Midt-Norge, 2014 

• Undervisningsfilm om håndhygiene, 8 min.  
FHI 2019 

• Film som illustrerer hånddesinfeksjon, 40 sek.  
FHI 2019 

• Film som illustrer håndvask, 1,5 min.  
FHI 2016 

• Munter film om hvorfor håndhygiene er viktig 
Den usynlige utfordringen I, 2 min. 
FHI 2016 

• Håndhygiene i kommunehelsetjenesten, 
undervisningspresentasjon/ppt.  
FHI 2020 

• Håndhygiene og hanskebruk for 
renholdspersonell, 
undervisningspresentasjon/ppt.  
FHI 2020 

 
Hansker 

• Film, hvordan ta på og av hansker, 1,5 min.  
FHI 2017 

• Munter film, hansker erstatter ikke 
håndhygiene, Den usynlige utfordringen II   
2 min. 
FHI 2018 

• Hanskebruk i kommunehelsetjenesten 
undervisningspresentasjon/ppt.  
FHI 2021 

• Hanskebruk for renholdspersonell 
undervisningspresentasjon/ppt.  
FHI 2021 

 
 

 

Isolering (generelt, ikke relatert til Covid-19) 

• E-læringskurs, ca. 30 minutter 
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) 2016  
Merk: Målgruppa er personell i sykehus. Ved 
bruk i sykehjem må ansvarlig for opplæringa 
opplyse om forskjellene ved isolering i sykehjem. 
F.eks. er det ikke en anbefaling å isolere beboere 
med bærerskap av antibiotikaresistente 
bakterier (MRSA/ESBL/VRE) i sykehjem, slik det 
er i sykehus. 

 
Håndhygiene og hanskebruk på isoleringsrom 

• Opplæringsfilm, 5 min 

• «Kortfilm» som illustrer poenget godt, 1 minutt 
Begge filmene utarbeidet av FHI i samarbeid med Nasjonal 
håndhygienegruppe, 2021 

 
Andre tips: 

• Bruk utvalgte rutiner i eget 
infeksjonskontrollprogram som utgangspunkt for 
opplæring, f.eks. arbeidstøysreglement, rutiner 
på desinfeksjonsrom (skyllerom), bruk av 
beskyttelsesfrakk (stellefrakk) m.m. Har dere 
ikke egen rutinesamling, kan dere ta 
utgangspunkt i smittevernrutiner som vi har lagt 
ut på nett her  

• Vi anbefaler praktisk opplæring/øving i på- og 
avkledning av beskyttelsesutstyr, både det som 
brukes i daglig arbeid og det som er aktuelt 
dersom en beboer blir isolert. 

• Om covid-19, se her 

• Kahoot og quiz om håndhygiene og hanskebruk 
er tilgjengelig her  

 
Lykke til med opplæring og 

god sommer! 
 

 

https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten
https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten
https://www.youtube.com/watch?v=3Q-dscsrlsI
https://scormdeler.helsenord.no/div/kurs/hyg/story_html5.html
https://vimeo.com/325372854
https://vimeo.com/322725034
https://vimeo.com/165163727
https://vimeo.com/161471917
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/handhygiene/handhygiene-i-kommunehelsetjenesten-2020.pdf
https://www.fhi.no/publ/2020/handhygiene-og-hanskebruk-for-renholdpersonell-i-helsetjenesten/
https://www.fhi.no/publ/2020/handhygiene-og-hanskebruk-for-renholdpersonell-i-helsetjenesten/
https://vimeo.com/214638589
https://vimeo.com/205862286
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/smitte/handhygiene/hanskebruk-i-kommunehelsetjenesten.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/bilder/smitte/handhygiene/hanskebruk-for-renholdspersonell-i-helsetjenesten.pdf
https://scormdeler.helsenord.no/div/kurs/isolering/story_html5.html
https://vimeo.com/544536753
https://vimeo.com/543582999
https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/informasjonsskriv-og-skjemaer-til-bruk-i-helsetjenesten/?term=&h=1
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/film-pres/

