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

  

 

Prosjekt «Korsen står det til?»  

- Smittevern- og antibiotikavisitt i sykehjem 

Vi har nylig avsluttet andre runde av 

forbedringsprosjektet «Korsen står det til?». 

Prosjektet går over en halvårsperiode og innebærer 

en månedlig sjekk av eget smittevern med 

utgangspunkt i et skjema. De som deltar får 

presentert resultater og får tilbud om webinarer.  

Hittil har til sammen 22 sykehjem deltatt. Høsten 

2022 planlegger vi å gå i gang med tredje runde med 

nye sykehjem. 

Vil du vite mer? Se «Korsen står det til?». Er dere 

interessert i å delta? Send en mail til skht@helse-

nord.no eller kontaktpersonen i din region (se 

undertekst) 

 

 

Planlegger dere undervisning til høsten? 

Vi tilbyr gratis undervisning. Undervisning kan skje 
på sykehjem, på møterom i kommunen eller via 
Teams. Temaer kan være, basale smittevernrutiner, 
desinfeksjonsrom, antibiotikaresistente bakterier 
(MRSA/ESBL/VRE), isolering m.m. Ta kontakt med 
kontaktperson i din region (se undertekst).  

 

Smittevernforums Årskonferanse 2022 

Programmet er klart og du kan nå melde deg på 
konferansen i Tromsø 17. – 19. oktober 2022. For å 
se programmet, se HER. Lavere konferanseavgift ved 
påmelding innen 30. juni!

 

«Back to basics… men vi har fortsatt pasienter og 
ansatte med covid-19!» 

«Back to basics» (tema for årets 
håndhygienekampanje) er en påminnelse om at 
basale smittevernrutiner gjelder ved normal drift – 
slik som før pandemien.  

Artiklene på FHI som omhandlet råd ved covid-19 for 
helseinstitusjoner oppdateres ikke lenger, og har fått 
stemplet «Arkivert».  

Rutiner for covid-19 skal inngå i 
infeksjonskontrollprogrammet på lik linje med 
influensa og andre smittsomme luftveisinfeksjoner.  

FHIs råd ved mistenkt eller bekreftet covid-19 er nå å 
finne i denne artikkelen: Smitteverntiltak i 
helsetjenesten ved sesongbaserte 
luftveisinfeksjoner. 

Artikkelen gir blant annet svar på: 

− Hvilke tiltak gjelder ved mistenkt eller bekreftet 
covid-19 og andre luftveisinfeksjoner? 

− Hvor lenge skal pasienten isoleres? 

− Når skal ansatte holde seg hjemme fra jobb? 

− I hvilke situasjoner anbefales bruk av munnbind? 

 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vi ønsker dere en god sommer! 
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