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Velkommen til fagkonferanse

Kjære konferansedeltakere

På vegne av styret i Smittevernforum vil jeg ønske dere alle velkommen til vår fag-
konfe ranse i smittevern. Vi har jobbet hardt det siste året for å tilby dere et spennende 
 fagprogram som skal representere bredden av det medlemmene våre er engasjert i, men 
også vårt felles fokus på de grunnleggende problemstillinger innen smittevern. Vi håper at 
møtet vil være nyttig for ansatte i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. I løpet av 
konferansen skal vi ta opp både noen av de mer klassiske problemene og de nye 
utfordringene som vi kommer til å møte fremover. 

Det er spennende å ha Leger uten Grenser (MSF) med oss for første gang. I en mer 
og mer globalisert verden hvor bakterier ikke respekterer landegrenser blir et globalt 
 perspektiv enda viktigere. Våre medlemmer har jobbet i mange vanskelige situasjoner ulike 
steder i verden og det å høre litt mer om hvordan MSF tenker smittevern vil være veldig 
«eye-opening». Like spennende blir det å høre om sykdomsbildet knyttet til helsetjeneste-
assosierte infeksjoner i Europa. Dette er et arbeid som kan plassere faget vårt i en større 
kontekst. 

Vi har mye på det faglige programmet, i tillegg til stands og postere. Men som våre 
 medlemmer vet, er smittevernkonferansen mer enn bare det faglige programmet. I år skal 
NSFs faggruppe av hygienesykepleiere og medisinsk arbeidsgruppe for smittevernleger i 
 spesialisthelsetjenesten (MASS) holde møter/generalforsamling i løpet av konferansen. 
Vi har også en nykommerkrok, noe som viste seg å være et populært tiltak i fjor. 

Fagkonferansen varer i tre dager - bruk tid til å treffe nye folk og skape nytt og større 
 nettverk i #smittevernnorge! 

Jeg gleder meg til å se dere, og håper vi får et nyttig og hyggelig møte. 

Velkommen!

Oliver Kacelnik
Styreleder

Kjære konferansedeltakere 

På vegne av styret i Smittevernforum vil jeg ønske dere alle velkommen til vår fagkonferanse i 
smittevern. Vi har jobbet hardt det siste året for å tilby dere et spennende fagprogram som skal 
representere bredden av det medlemmene våre er engasjert i, men også vårt felles fokus på de 
grunnleggende problemstillinger innen smittevern. Vi håper at møtet vil være nyttig for ansatte i 
både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I løpet av konferansen skal vi ta opp både 
noen av de mer klassiske problemene og de nye utfordringene som vi kommer til å møte fremover. 

Det er spennende å ha Leger uten Grenser (MSF) med oss for første gang. I en mer og mer globalisert 
verden hvor bakterier_ikke respekterer landegrenser blir et globalt perspektiv enda viktigere. Våre 
medlemmer har jobbet i mange vanskelige situasjoner ulike steder i verden og det å høre litt mer om 
hvordan MSF tenker smittevern vil være veldig «eye-opening». Like spennende blir det å høre om 
sykdomsbildet knyttet til helsetjenesteassosierte infeksjoner i Europa. Dette er et arbeid som kan 
plassere faget vårt i en større kontekst. 

Vi har mye på det faglige programmet, i tillegg til stands og postere. Men som våre medlemmer vet, 
er smittevernkonferansen mer enn bare det faglige programmet. I år skal NSFs faggruppe av 
hygienesykepleiere og Medisinsk arbeidsgruppe for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten holde 
møter/generalforsamling i løpet av konferansen. Vi har også en nykommerkrok, noe som viste seg å 
være et populært tiltak i fjor. 

Fagkonferansen varer i tre dager - bruk tid til å treffe nye folk og skape nytt og større nettverk i 
#smittevernnorge ! 

Jeg gleder meg til å se dere, og håper vi får et nyttig og hyggelig møte. 

Velkommen! o��
Oliver Kacelnik 

Styreleder 

 Følg oss gjerne på Facebook; Norsk forum for smittevern i helsetjenesten
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Olympus dekontamineringssystem for endoskop tilbyr alle de løsningene du trenger for å dekke hele arbeidssyklusen, 
fra den ene pasienten til den neste. Fra transport av skopene til automatisk dekontaminering, oppbevaring av skopene 
til dokumentasjon. Dette er et helhetlig, avansert konsept som prioriterer endoskophygiene og pasientsikkerhet. Som  
et resultat av videreutviklingen av ETD maskinene, gir ETD dobbel muligheten for en korrekt adskillelse av ren og uren 
side.

Fordeler:
 · Optimal arbeidsflyt
 · Hygieneresultater på høyeste nivå
 · Høy sikkerhet for pasienter og ansatte
 · Beskyttelse av følsomme, avanserte endoskop
 · RFID basert skop og brukersporing

ETD DOUBLE
Optimal endoskopdekontaminering

11
15

7

Drengsrudbekken 12, 1383 Asker  |  Tlf. 23 00 50 50 |  www.olympus.no |  e-post: adm@olymupus.no
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Styret i norsk forum for smittevern i helsetjenesten

  Oliver Kacelnik
  Styreleder
  Lege, PhD
  Avd. for infeksjonsovervåking
  Folkehelseinstituttet

  Pia Cathrin Kristiansen
  Sekretær
  Hygienesykepleier
  Skedsmo kommune

  Maria Vandbakk-Rüther
  Nestleder
   Overlege
   Smittevern og Medisinsk klinikk
   Sykehuset i Vestfold

  Merete Lorentzen
  Styremedlem
   Regional smittevernsykepleier
   Kompetansesenteret i smittevern
   Helse Nord (KORSN)
   Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Marion Neteland
  Styremedlem
  Farmasøyt/rådgiver 
  Forsknings- og utviklingsavdelingen
  Haukeland universitetssykehus

  Anita Wang Børseth
  Styremedlem
  Regional smittevernrådgiver
  Fagavdelingen 
  St. Olavs Hospital

  Kenneth Holth
  Styremedlem
  Product Manager 
  Puls as

  June Aksnes
  Økonimiansvarlig
  Seksjonsleder 
  Sterilsentralen
  Haukeland universitetssykehus
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8 Fagkonferanse SMITTEVERN 2015

Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten

Strategi 2015 – 2020

VÅR VISJON: 
Vår visjon er at

ingen skal skades  
av infeksjoner 

som kan 
forebygges

VÅRE MÅL:  

Smittevernforum 
skal

• Fremme 
kunnskap om 
smittevern på 
alle nivåer i 

helsetjenesten

• Øke 
medlemmenes 

gjennomførings-
kraft for å møte 
utfordringene i 

moderne 
medisin

• Være 
en tydelig 

nasjonal aktør 
i smittevern

VÅRT OPPDRAG: 
Vårt oppdrag er

å arbeide for å øke 
kunnskap, engasjement, 

kompetanse og  
ferdigheter innen 

smittevern i 
helsetjenesten 
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 Fagkonferanse SMITTEVERN 2015 9

VÅRE DELMÅL OMFATTER: 

1. Fremme kunnskap om smittevern på alle nivåer  
i helsetjenesten

Arrangere årets viktigste smittevernkonferanse
• Tema skal være smittevern i helsetjenesten.  

Programmet skal være aktuelt og attraktivt for:
- Smittevernpersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten 
- Miljøer innenfor dekontaminering, farmasi, kirurgi, anestesi,  

intensiv, pediatri, kvalitet, pasientsikkerhet og mikrobiologi
• Markedsføre konferansen på arenaer i de ulike fagmiljøene og  

på HF’enes hjemmesider, regionale kompetansesentre og FHI
• Etablere parallelle sesjoner på spesialområder
• Være sentral møteplass for relevante faggrupper
• Utvikle hjemmesiden og nettbasert kommunikasjon

2. Øke medlemmenes gjennomføringskraft for å møte  
utfordringene i moderne medisin

• Øke medlemmenes kompetanse innen organisasjonsforståelse  
og forbedringsarbeid slik at medlemmene i større grad kan:
- Bistå ledelsen i risikovurdering av institusjonens aktivitet  

for prioritering av innsats i smittevern og støtte  
organisasjonen med relevante data

- Finne løsninger ved å støtte ledelsen med kunnskap  
om forebygging av smitte og måletablering

- Støtte organisasjonen med implementering av løsninger
• Bevilge stipendmidler til forskning og fagutvikling
• Stimulere til hospitering og utveksling

3. Være en tydelig nasjonal aktør i smittevern

• Arbeide strategisk for å påvirke helsemyndigheter og  
utdanningsinstitusjoner
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Rely+On™

VirKon
Til desinfeksjon av
overflater

Rely+On™

PeraSafe
Til invasivt - og non-invasivt
medisinsk utstyr
og overflater

Brage Medical AS er importør og forhandler av Virkon og PeraSafe i Norge.
Vi har levert  desinfeksjonsmidler og utstyr til helsevesenet i en årrekke og har

lang erfaring med løsninger til hygiene og desinfeksjon.

telefon: 32 83 59 00
e-post: info@bragemedical.no

www.bragemedical.no
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Program
Tirsdag 17. oktober
Tema: Barn og smittevern

kl. 10.30 Registrering og utstillingsbesøk 

kl. 11.00 Velkommen                                                                                                                            
Oliver Kacelnik, leder Smittevernforum

kl. 11.20 Glimt fra Leger Uten Grensers arbeidshverdag innen smittevern, 
 utbrudd og resistens
 Øyunn Holen, infeksjonsmedisiner, Leger uten grenser

kl. 12.00 Isolering og nye vaksiner                                                                                      
Christopher Steph Inchley, overlege barneavdelingen, 

 Akershus Universitetssykehus HF

kl. 12.25 Utbrudd på nyfødt intensiv                                                                                                 
Torni Myrbakk, smittevernoverlege, Universitetssykehuset Nord-Norge HF                               
Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege, Stavanger Universitetssykehus HF

kl. 13.00  Minglelunsj, utstillingsbesøk og nykommerkrok

kl. 14.00 Kritiske punkter i en nyfødt intensiv avdeling                                                             
Andreas Radtke, smittevernoverlege St. Olavs Hospital HF

kl. 14.30 Antibiotikaresistente mikrober og barn                                                                             
Truls Legaard, avdelingsoverlege mikrobiologi, Akershus Universitetssykehus HF

kl. 15.00  Utstillings- og posterbesøk

kl. 15.30 Utfordringer i kommunen med de minste                                                                             
Kari Stidal Øystese, smittevernoverlege, Bergen kommune

kl. 16.00 Meslinger og vaksinering i Europa                                                                                  
Øystein Rolandsen Riise, overlege, Folkehelseinstituttet

kl. 16.30 Kan flaks læres?                                                                                                                        
Jan Olav Haugen, seniorrådgiver, Skedsmo kommune

kl 17.00  Posterbesøk og snacks

kl 17.30   Generalforsamling Smittevernforum

kl 19.00   Middag på hotellet

Rely+On™

VirKon
Til desinfeksjon av
overflater

Rely+On™

PeraSafe
Til invasivt - og non-invasivt
medisinsk utstyr
og overflater

Brage Medical AS er importør og forhandler av Virkon og PeraSafe i Norge.
Vi har levert  desinfeksjonsmidler og utstyr til helsevesenet i en årrekke og har

lang erfaring med løsninger til hygiene og desinfeksjon.

telefon: 32 83 59 00
e-post: info@bragemedical.no

www.bragemedical.no
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S a f e t y  t h r o u g h  s i m p l i c i t y

w w w . l u e r j a c k . c o m

D E S I G N E D  I N  L O F O T E Nmarket@conceptomed.com
MaM-170906-01

Supports safe aseptic technique as evaluated by  

L u e r J a c k  - M e r  e n n  e n  s p r ø y t e

Halverer kontamineringsrisiko ved opptrekk av medikament, sammenlignet med vanlig 
referansesprøyte 1

Halverer risiko for nålestikkskade, sammenlignet med vanlig referansesprøyte og 
sikkerhetskanyle 1

.............................................
1) J. S. Caous and B. Lyven, In vitro study ”Evaluation of the LuerJack slip syringe with respect to sharps injury and cross-contamination prevention,” Research Institutes of Sweden (RISE), on file 2017

Innovativ infeksjonsforebyggende sprøyte

Sikkerhet for pasienten og for helsearbeideren!

20170906 Annonse LuerJack, Smittevernforum 2017_V5.indd   1 07.09.2017   12.53
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Annonse

Desinfeksjon og rengjøring 
 

• Endoskopvaskemaskiner og tørkeskap 

• Vaskebørster og rengjøringskit til endoskop  

• Tristel Wipes og andre desinfeksjonsmidler  

 

For mer informasjon se: 

www.vingmed-as.no 
 

S a f e t y  t h r o u g h  s i m p l i c i t y
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Halverer kontamineringsrisiko ved opptrekk av medikament, sammenlignet med vanlig 
referansesprøyte 1

Halverer risiko for nålestikkskade, sammenlignet med vanlig referansesprøyte og 
sikkerhetskanyle 1

.............................................
1) J. S. Caous and B. Lyven, In vitro study ”Evaluation of the LuerJack slip syringe with respect to sharps injury and cross-contamination prevention,” Research Institutes of Sweden (RISE), on file 2017

Innovativ infeksjonsforebyggende sprøyte

Sikkerhet for pasienten og for helsearbeideren!

20170906 Annonse LuerJack, Smittevernforum 2017_V5.indd   1 07.09.2017   12.53
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Program
Onsdag 18. oktober

Tema: Nye trusler fra gamle kjenninger

kl. 08.30 Hepatitt C – kan vi bli kvitt det?                                                                                           
Olav Dalgård, overlege infeksjonsmedisin, Akershus Universitetssykehus HF

kl. 08.55 Kan smittevern lære noe av moderne tuberkulosearbeid?                                                  
Tone Ovesen, regional tuberkulosekoordinator, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

kl. 09.20 Legionellautbrudd – sykehuset eller kommunens ansvar?                                               
Jon Birger Haug, smittevernoverlege, Sykehuset Østfold HF

kl. 09.45  Utstillings- og posterbesøk

kl. 10.30 Clostridium difficile - frelsens svøpe                                                                               
Jørgen Bjørnholt, overlege mikrobiologi, Oslo Universitetssykehus HF

kl. 11.00 Poster session – plenumspresentasjon                                               
 Ordstyrer: Maria Vandbakk-Rüther, styremedlem Smittevernforum

kl. 11.45  Minglelunsj og ustillingsbesøk

kl. 12.45 The Burden of Six Healthcare-Associated Infections on the health of the 
 European Population 
 Tim Eckmanns, MD, MSc, Robert Koch Institute, Berlin

kl. 13.30  Utstillings- og posterbesøk

Har du sjekket ut vår hjemmeside?
www.smittevernforum.no



Fagkonferanse  smittevern 2017    13

Program
Onsdag 18. oktober, del 2
kl. 14.00 Parallellsesjoner 
 Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten
kl. 14.00 Dyr i sykehjem Infeksjon og infeksjonsprofylakse  

Maria Tholander Hasselrot, veterinær, ved laparoskopisk hysterektomi
 Evidensia Djursjukvård AB, Sverige Solveig Thordisdottir, gynekolog,
  Sykehuset i Vestfold HF
      
kl. 14.20 Håndtering av tekstiler og avfall Dekontaminering etter alle kunstens
 Nina Sorknes, seniorrådgiver,  regler
 Folkehelseinstituttet  Tina Bogetvedt, smittevernsykepleier, 
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

kl. 14.40 Basale smittevernrutiner - tilstrekkelig Er sterilisering løsningen?
 i møte med pasienter med bærerskap? Lisbeth Kyndi Bergen
 Tore Steen, smittevernoverlege,  Hygienesykepleier MPH
 Oslo kommune Rikshospitalet, Danmark

kl. 15.00  Utstillings- og posterbesøk

kl. 15.45  Pris for beste utstilling 

kl. 15.55 Debatt: Smittevern-Norge vil stoppe uten min rolle! 
 Ordstyrer: Hans Blystad, overlege, Folkehelseinstituttet
 
 Egil Lingaas, smittevernoverlege, Oslo Universitetssykehus HF 
 Ann Iren Kjønnøy, seniorrådgiver smittevern, Helse Møre og Romsdal HF 
 Bjørg Dysthe, smittevernoverlege, Bærum kommune 
 Hilde Fjeld, farmasøyt, Oslo Universitetssykehus HF        

Morten Enersen, tannlege, Det odontologiske fakultet, UiO                

kl. 17.10  Møte for utstillere                                                                                                                
Maria Vandbakk-Rüther og Kenneth Holth, styremedlemmer Smittevernforum

kl. 17.15   Generalforsamling MASS - møterom Gran
kl. 17.15 Generalforsamling NSFH - møterom Furu

kl. 19.15  Aperitiff
kl. 20.00  Festmiddag  
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Miele PROFESSIONAL leverer komplette løsninger til 
sterilsentralen.

Vårt produktsortiment består av desinfeksjonsautomater, container
og sengevaskemaskiner, autoklaver, rengjøringsmidler samt 
elektroniske sporbarhetssystemer for prosessdokumentasjon.

Vi tilbyr kundene våre rådgivning, prosjektgjennomføring samt rask 
og kyndig service og support med en veloppbygd og 
organisert serviceorganisasjon.

Miele AS 

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU 

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00 

Telefaks 67 17 34 29  

E-post: professional@miele.no

Internett: www.miele.no/professional

Systemløsninger innenfor rengjøring, desinfeksjon 
og sterilisering.
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Annonse

Tlf: 99 55 72 22   www.medoghelse.no  info@medoghelse.no

Innovativ Hygiene, satt i system

Alkoholfritt skum for
Hånddesinfeksjon, 
hygienisk hånd- og
total kroppsvask 

septDES FOAM

Hånddesinfeksjon    etter EN 1500,  60 sek.
Hygienisk håndvask etter EN 1499,  30 sek.
\

EN 1276, EN 13727 og EN 1650 sertifisert

careMOUSSE - for økt hygiene

Lett å bruke, rengjørende, pleiende og hygienisk
Silkemykt pleiende skum for fukting av toalettpapir

Excreta management ved: C.difficile og Multi Resistente Organismer

Effektiv mot 25 vanlige patogener + Clostridium difficile sporer

CareBag for bekken

CareBag for toalettstol

CareBag for toalett

CareBag urinal

Carebag oppkastpose

med super absorbent

CareBag AM26, Effektiv ANTIMIKROBIELL Innovasjon fra Cleanis

NYHET !

Cleanis AM26 tilsetning
En ekte beskyttende barriere mot patogene mikroorganismer
antibakteriell - antifungal-effektiv mot C.difficile sporer

ingen tom dispenser

kontinuerlig informasjonsflyt

optimalisert ressurs bruk

full kostnadsoversikt

korrekte data for eksakte analyser

hånddesinfeksjon rutine forbedring

Sense Management og XIBU sensor dispensere

Aldri tomme dispensere - Alltid oppdatert status - Korrekte data for eksakte analyser 

Bruk av såpe
desinfeksjon 
og papir

Status fyllnivå 
og batteri

Antall besøkere

Real time registrering:

Unike produkter for medisinsk hygiene fra

Kom innom vår stand på Smittevernforum 2017 

CareBag - Hygienske Oppsamlingsposer med super-absorbant pads

AQUA    -  Pre-fuktet Vaskehanske

GelMax  - Super absorbent

NYHETER  fra  HAGLEITNER HYGIENE
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Originalen gir 
trygghet!

Optimal effekt    
på bakterier 
og virus!

Minimal risiko 
for hud-
problemer!

30 års erfaring 
er vanskelig 
å kopiere!

Optimal  
økonomi!

Sterisol®System
- made in Sweden!

Originalen!

Alle poser passer i alle dispensere!
- også i vår nyutviklede automatdispenser.

Komplett sortiment
– uten skadelige tilsetningsstoffer!

Sterisol®System - dokumentert bakterie- og lufttett. 
Det betyr at Sterisol, til forskjell fra andre leverandører,
kan tilby et komplett sortiment av konserveringsfrie 
produkter. (desinfeksjons-, såpe-, lotion- og krem-produkter).

Sterisol®System - den eneste komplette hudpleie-
serien i bransjen, helt uten konserveringsmiddel!



Fagkonferanse  smittevern 2017    17

Program 

Torsdag 19. oktober
Tema: Hva kommer?

kl. 08.30  Fra håndhygiene til antibiotikastyring – hygienesykepleierens rolle 
 i endring?       
 Anne Dalheim, spesialsykepleier, Helse Bergen HF

kl. 09.00 Influensavaksinering – samarbeid med bedriftshelsetjenesten, 
 myter og fakta      
 Maria Vandbakk-Rüther, smittevernoverlege, Sykehuset i Vestfold HF

kl. 09.30 What we can learn from European data on AMR                                                                   
Tim Eckmanns, MD, Msc, Robert Koch Institute, Berlin

kl. 10.15 Mikrobiologisk overvåkning i eget hus                                                                               
Silje Jørgensen, smittevernoverlege, Akershus Universitetssykehus HF

kl. 10.45  Pause med tid til utsjekk

kl. 11.15 Er det behov for en handlingsplan for smittevern? 
 Mette Fagernes, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet 

kl. 11.45 Svensk strategi                                                                                                                      
Ingemar Qvarfordt, ordförande, Svensk Förening for Vårdhygien

kl. 12.15 Utdeling av posterpris, siste nytt i Norden og avslutning                                                                               
Oliver Kacelnik, leder Smittevernforum

kl. 12.45 Slutt på fagprogrammet
kl. 12.45  Lunsj

Takk for din deltakelse!

Vi ønsker deg en god tur hjem, og håper du vil svare 
på evalueringen som kommer på mail.
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Bevist å opprettholde  
ultraren luft på 
operasjonsstuen1,2,3,4

2 Lam
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r luftstrøm
3 Antall åpninger av dør4 Antall p
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r 
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1 Clean air suits

Ultraren 
luft

Referanser: 1. Ljungqvist B and Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms – a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Report 
from Chalmers University of Technology. 2012. 2. Tammelin, A., Ljungqvist, B., Reinmüller, B. Single-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. J Hospital Infect. 2013. 84(3):245-7. 3. 
Tammelin, A., Hambraeus, A., Stahle, E. Routes and sources of Staphylococcus aureus transmitted to the surgical wound during cardiothoracic surgery: possibility of preventing wound contamination by use of special scrub suits. 
Infection Control and Hospital Epidemiology 2001;22(6):338–346. 4. Ljungqvist, B., Reinmüller, B. PEOPLEAS A CONTAMINATION SOURCE. Performance of single-use surgical clothing systems for operating rooms, Technical 
Report from Chalmers University of Technology,Gothenburg, Sweden. 2013. 5. European Centre for Disease Prevention & Control (ECDC) Communicable Diseases Report, 2008. 6. Leaper et.al. Surgical site infection - a 
European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 2004 Dec;1(4):247-73

Ultraren luft på operasjonsstuen er en 
kombinert innsats – og vel verdt det 
 
Du tar pasientsikkerhet seriøst, og etterstreber alltid det beste utfallet, men 
likevel risikere èn av 20 pasienter infeksjon i operasjonssåret5, hvilket 
kan føre til unødvendige lidelser og smerter for pasienten, og som årlig 
koster mer enn EUR 1,8 milliarder i Europa 6. Ultraren luft oppnås med en 
kombinasjon av flere faktorer. Personalbekledning er en av dem.  

BARRIER® Clean Air Suit bidrar til å skape ultraren luft ved å redusere 
luftforurensning fra personell. 

Proving it every day  
Hos Mölnlycke er vi drevet 
av ett enkelt formål; å hjelpe 
helsepersonell til å yte sitt beste.  
Og vi er dedikert til å bevise det 
hver dag.

Finn ut mer på www.molnlycke.no
Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf: +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og 
logoene Mölnlycyke Health Care og BARRIER er registrert globalt av ett eller flere selskapene i Mölnlycke Health Care Group 
of Companies. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU0331707 
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Norsk forum for smittevern i helsetjenesten deler ut flere stipendier og priser 
Du finner mer informasjon om stipendene og reiserapporter fra tidligere stipendmottakere 
på hjemmesiden vår, under fanen stipender.

Søknadsfrist for stipendene er 1. juni.

Rekrutteringsstipend
Gis til en student eller helsepersonell som ikke er medlem av Smittevernforum, men 
som har interesse innenfor kjerneområde for Smittevernforums virksomhet. Stipendet 
dekker konferanseavgiften, samt reise og opphold etter regning på Smittevernforums 
 årskonfe ranse.

Forumsstipend
Forumsstipendet deles ut en gang per år, og gis som støtte til kurs, faglige møter, forskning 
og utredning eller publisering.  Målet er å kunne gi økt forståelse for og kunnskaper om 
smittevern i helseinstitusjoner. Søker må være personlig medlem av forumet.

Stipend for reise med presentasjon internasjonalt
Stipendet tildeles personer som skal presentere resultater fra forskning og annet 
 utviklingsarbeid innen smittevern i helseinstitusjoner som postere eller faglige foredrag 
ved  vitenskapelige konferanser i utlandet. Stipendet er på inntil 20.000 kr og kan gå til å 
dekke reise, konferanseavgift og opphold etter statens regulativ. Søker må være personlig 
 medlem av forumet.

Posterprisen
Ved årskonferansen inviterer vi til utstilling av postere med faglig innhold. Det avholdes 
skriftlig avstemming blant konferansedeltakerne på årskonferansen hvor 10.000 kr 
honoreres den posterutstilleren som får flest stemmer.

Stipender og priser
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Håper vi ses igjen neste år!

Smittevernforums Fagkonferanse 2018
Scandic Hell, Stjørdal 16. - 18. oktober
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