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Modell Nord

Bakgrunn

Kjennetegn ved Helse Nords modell

Fordeler og ulemper

Veien videre
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Som kjent:

Det regionale helseforetaket skal sørge for at 
det utarbeides tilbud om nødvendig 
smittevernbistand til kommunale institusjoner 
som omfattes av forskriften innen 
helseregionen, dersom kommunen ønsker det.

(Smittevernforskriften §3-1)
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Begynnelsen

2007 – 2008              
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Behov for typer av faglig bistand rangert av 
ulike yrkesgrupper (Helse Nord 2007)



Fortsettelsen

To prosjektstillinger 2009 – 2011

Elin Hansen
Nordlandssykehuset HF
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Hilde Isaksen
Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF



Hospitering 2009

Helse Førde Sykehuset Østfold 

Vi så det komme: 
Avtaleverk og finansieringsordninger
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Å slå inn åpne dører
Helse Nord 
• Midler til 4 stillinger fra 2012
• Gratis tilbud til kommunene

Finnmarkssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF

8

Universitetssykehuset Nord-Norge HF HF



Felles interesse i godt smittevern

Pasientflyt mellom senger i helsetjenesten 
(Smittevernplan 2016-2020 Helse Nord)
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Hva gjør vi?

Veiledning i enkeltsaker
 Kurs/undervisning
Rutineforslag IKP
Nettside
 Informasjon
Befaring (internkontroll)
Byggesaker
Rådgivning

 Hjemmetjeneste
 Flyktningmottak
 Legekontor & helsestasjon 
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Hva gjør vi?

Veiledning i enkeltsaker
 Kurs/undervisning
Rutineforslag IKP
Nettside
 Informasjon
Befaring (internkontroll)
Byggesaker
Rådgivning

 Hjemmetjeneste
 Flyktningmottak
 Legekontor & helsestasjon 

Samarbeidspartnere

Virksomhetsleder

Avdelingssykepleier

 Pleiepersonell
 Sykehjem

 Hjemmetjeneste

 Kommunal smittevernlege 
/sykehjemslege

 Fastleger

Rådmann & etatsleder
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Hva kjennetegner Modell Nord?

•Svær geografi

•Gratis og ubyråkratisk

•Samkjørt og enhetlig 
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Stor tumleplass!

3 fylker
87 kommuner
480 000 innbyggere 
4 helseforetak
140 sykehjem
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600 km 
Avstander, tidsbruk, kostnader 
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Årshjul
etter vær og føre
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Gode smittevernråd 
skal ikke være dyre!

Gratis og ubyråkratisk

Samhandling forstått i beste mening

Fleksibel modell matcher geografi og klima
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Vi går i takt

Finnmarkssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
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Elisabeth Smihaug

Hilde Isaksen Nina Wikan



Samarbeid, samsnakking, samhandling

Fagmiljø i eget sykehus 

Samarbeidspartnere i kommunen

KORSN - regional paraply

FHI - nasjonalt nettverk 

Selvpålagt samarbeid – gir synergi
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Et heldig sammenfall i 2016

Revisjon av regional smittevernplan samtidig 
med revisjon av tjenesteavtaler om smittevern

Likelydende formuleringer om smittevern i 
tjenesteavtalene for alle opptakskommuner i 
Helse Nord
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Tjenesteavtale 10
Samarbeid om forebygging

FORMÅL

Styrke samarbeid om smittevern for å bidra til 
mindre smittespredning, færre infeksjoner, 
mindre antibiotikabruk og et bedre liv for 
mennesker med langvarig smittebærerskap.
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Tjenesteavtale 10
Nye tekstforslag

Sykehuset
Har stilling som smittevernsykepleier for 

kommunen

Kommunen
Vurdere om den vil benytte tilbudet
Har ansvar for å etablere kommunalt 

smittevernteam
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Tjenesteavtale 10
Hvordan går det?

UNN HF Flere avtaler vedtatt

Finnmarkssykehuset HF Høsten 2016

Nordlandssykehuset HF Høsten 2016

Helgelandssykehuset HF Tas opp før mai 2017
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Vi i Helse Nord er på vei!

Likelydende tjenesteavtaler

Felles forslag til IKP-rutiner

Felles nettsted
https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn

Likt tilbud
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https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn


Og ulempene?

Gratis & forpliktende

- en utfordrende kombinasjon  
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Under radaren?

Vi er synlige for virksomhetsledere

Er vi under radaren til kommunal 
smittevernlege?
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Under radaren?
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Under radaren?
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Kommuneleger i Norge sier 
de får liten relevant støtte 
fra sykehus eller regionale 
kompetansesentre i 
smittevern i forbindelse 
med håndtering av 
multiresistente bakterier i 
kommunale 
helseinstitusjoner



Veien videre

Fokus på tjenesteavtale 10
 Etterspørre kommunale smittevernteam
 Styrke samarbeid med kommunal smittevernlege
 Etterspørre overvåking av antibiotikabruk og infeksjoner

Evaluere eget arbeid 

Formalisere samarbeidet mellom smittevernsykepleiere 
for kommunen

Styrke og spesifisere smittevern ved neste revisjon av 
tjenesteavtale 10 
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Takk for oppmerksomheten!
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http://utposten.no/Portals/14/2016Utposten/
UP3_16/20_21_Smittevern_Utposten_3_2016.
pdf

http://utposten.no/Portals/14/2016Utposten/UP3_16/20_21_Smittevern_Utposten_3_2016.pdf

