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

  

 
 

Nettsida «Smittevern for kommunehelsetjenesten» 
 
 

Vi har nå samlet statistikk for bruken av nettsida for hele 2021 og ønsker i dette nyhetsbrevet å presentere 
tallene for dere.  

Det er til sammen 56 artikler tilgjengelig under linken Smittevernrutiner for kommunehelsetjenesten i Nord-
Norge. De artiklene som har flest sidevisninger (besøk) i 2021 er presentert i figur 1. I tillegg finner vi artiklene 
luftveisinfeksjoner (forebygging), sårinfeksjoner (postoperative), Norovirus, avfallshåndtering-smittefarlig avfall, 
og ESBL-produserende bakterier blant de 10 mest leste artiklene i 2021. Det var til sammen cirka 25 000 
sidevisninger av de ulike artiklene i året som er gått. Vi ser en økning i bruken av nettsida de siste 4 månedene 
med en topp i november. Dette er gledelig og vi håper denne trenden fortsetter i 2022.  Figur 2 viser fordelingen 
for de ulike månedene av året. 

 

  

Hjelp oss å gjøre nettsida bedre! 

Vær oppmerksomme på muligheten til å gi oss tilbakemelding på artiklene gjennom funksjonen  
«Tilbakemelding på denne sida». Linken finner du under hver artikkel.  

Vil du bli varsla om endringer på nettsida? Send e-post til skht@helse-nord.no 

Undervisning i 2022 

Vi jobber gjennom hele året med oppdatering av artiklene og vi ønsker i løpet av 2022 å tilby dere undervisning 
innenfor de temaene som er mest lest på nettsida.  

Vi ønsker dere et godt nytt år og håper vi treffes i 2022! 
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Webinar: 10. februar 10.30-11.30. Foreleser Solveig Sakariassen, kreftsykepleier, UNN. 
Veneport og PICC-line – grunnleggende opplæring  
Ønsker du en kalenderinvitasjon til webinaret? Send e-post til skht@helse-nord.no 
Direkte link til webinaret finner du her 
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