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Velkommen til fagkonferanse

Kjære konferansedeltakere

Det er en glede for meg, på vegne av styret, å ønske dere alle hjertelig velkommen til års-
konferansen i smittevern. Dette er et veldig spennende år hvor det blant annet skal komme 
en handlingsplan for bedre smittevern. Styret håper at konferansen vil belyse temaer som 
er aktuelle for handlingsplanen og mye annet. Her er noe for alle ansatte; i kommuner, 
 sykehus og staten; leger, sykepleiere og farmasøyter.  

På tidligere konferanser har vi hatt mye fokus på implementering. Derfor er det veldig 
 interessant at Karl-Olaf Wathne fra Helse- og omsorgsdepartementet vil åpne møtet med 
et foredrag om hvordan den sentrale forvaltningen fungerer og hvordan vi kan oppnå det vi 
ønsker for vårt fagfelt. Vi er så heldige i år å ha flere eksperter av verdensklasse som har 
takket ja til å snakke for oss. Vi skal høre om utbrudd av meslinger i Sverige og vaksine-
påbud av  helsepersonell i Finland. Dillip Nathwani skal holde et lite kurs om antibiotika-
styring  (forhåpentligvis kan vi i løpet av konferansen finne et bedre ord for dette!), og Tim 
Walsh skal sette antibiotikaresistens i et globalt- og fremtidsperspektiv.  I år har vi også for 
første gang tilbud om et kurs i litteratursøk på slutten av konferansen, som er gratis for alle 
 deltakere. 

Som tidligere år har vi veldig mye på programmet, og da har jeg ennå ikke nevnt alt som 
er av nyheter og hand-outs på leverandørstands, eller alle de flotte posterne med informa-
sjon om hva som gjøres innen smittevern i Norge i dag. Generalforsamlingen er åpen for 
alle medlemmer og vi i styret oppfordrer dere til å delta. Smittevernforum er en medlems-
organisasjon og styret jobber på vegne av dere alle. 

Vi håper alle benytter muligheten til å bli kjent med andre, skape felles prosjekter og 
 debattere brennende problemstillinger på tvers av arbeidsplasser og utdanningskull.
Ta gjerne turen innom nykommerkroken og inkluder de som er her for første gang.  
Om dere trenger hjelp med litt «small talk» kan styret være behjelpelig med noen «opening 
lines»

• Trenger vi virkelig en handlingsplan for smittevern?
• Vi burde ha tvangsvaksinering av alt helsepersonell i Norge!
• Antibiotikastyring hjelper ikke, det er bare forebygging av infeksjoner som kan 
 stoppe AMR.
• Sa han Candida auris?

Mange takk for at dere bidrar til konferansen. Jeg gleder meg til å se dere, og jeg håper vi 
får en konstruktivt og hyggelig konferanse.

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 
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Styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

  Oliver Kacelnik
  Styreleder
  Lege, PhD
  Avd. for resistens- og infeksjons- 
  forebygging   
  Folkehelseinstituttet

  Maria Vandbakk-Rüther
  Nestleder
   Smittevernoverlege
   Smittevernenheten
   Sykehuset i Vestfold

  Pia Cathrin Kristiansen
  Sekretær
  Smittevernrådgiver
  Avdeling fag og kvalitet
  Diakonhjemmet sykehus

  Anita Wang Børseth
  Webredaktør
  Regional smittevernrådgiver
  Regionalt kompetansesenter 
  Helse Midt-Norge
  St. Olavs Hospital

  June Aksnes
  Økonimiansvarlig
  Seksjonsleder 
  Sterilsentralen, 
  Kirurgisk Serviceklinikk
  Haukeland universitetssykehus

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

  Kenneth Holth
  Styremedlem
  Produktsjef
  Puls AS

  June Utnes Høgli
  Styremedlem
 Regional antibiotikafarmasøyt
 Kompetansesenter i smittevern
 Helse Nord (KORSN)
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
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Program
Tirsdag 16. oktober
kl. 10.00 Velkommen                                                                                                                            

Oliver Kacelnik, leder Smittevernforum

kl. 10.20 Forumsforedrag: Fra idé til handling
 Karl-Olaf Wathne, spesialrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 

 Tema: Et viktig stikk for pasientsikkerheten

kl. 10.50 Vaksineanbefalinger for helsepersonell i Finland
 Marjaana Pitkäpaasi, infeksjonsmedisiner, Helsingfors Universitets Centralsjukhus

kl. 11.20 Meslingutbrudd og vaksinering i Sverige 
 Ingemar Qvarfordt, overlege Värdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

kl 12.00 Hvilket stikk skal vi ta i Norge?
 Maria Vandbakk-Rüther, nestleder, Smittevernforum

kl. 12.20 Utstillingsbesøk og nykommerkrok
kl. 13.00 Lunsjbuffet i restauranten

 Tema: Hva gjør vi med….?

kl. 13.45 Meningitt- og de mulige eksponerte?                                                           
 Jan Kristian Damås, overlege infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital/ professor NTNU

kl. 14.15 Den nye smittevernutfordringen - Candida auris?                   
 Egil Lingaas, smittevernoverlege, Oslo Universitetssykehus HF 

kl. 14.45 Utstillings- og posterbesøk

 Tema: Sjarmen med tarmen

kl. 15.25 Tarmens mikrobiom – et økosystem som bidrar til helse og sykdom
 Arne Holst-Jensen, seniorforsker, Veterinærinstituttet

kl. 15.55 The story of the work surrounding the emergence of NDM-1 in India                                                                                  
Timothy Walsh, professor, Cardiff University

kl. 16.30 ESBL - Skal vi slutte å isolere?                                                                                                                       
Silje Jørgensen, smittevernoverlege, Akershus Universitetssykehus HF

kl. 17.05 Posterbesøk
kl. 17.30  Generalforsamling Smittevernforum
kl. 19.00  Middag på hotellet
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Notater:
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© 2018 BD. BD og BD-logoen er varemerker som tilhører Becton, Dickinson and Company.

Kom og snakk 
pasientsikkerhet med oss!
Med stadig ny teknologi og medisiner samt nye behandlingsformer, har helsevesenet blitt mer komplisert. 
Dette legger ekstra belastning på helsepersonellet, og det er en økende erkjennelse rundt byrden av 
eventuelle uønskede avvik og pasientskader. 

BD tar pasientsikkerhet på alvor, og ønsker være med å jobbe med bevisstheten rundt dette sett fra både 
pasienten og personalets side, samt ta de økonomiske aspekter med i bildet.  

BD tilbyr innovative løsninger som hjelper deg som kliniker, til å standardiserer prosesser og prosedyrer, 
forbedre arbeidsflyt og effektivitet, samtidig som sikkerheten økes både for deg og pasientene. Noen av 
produktene vi gjerne snakker med deg om er Veneflon Pro Safety, Nexiva med Instaflash, PosiFlush, 
ChloraPrep, og mye annet.

Kom til vår stand for å snakke om hva vi kan gjøre sammen for å forbedre pasientsikkerheten. Vi tar gjerne en 
prat om våre utdannings- og kvaliteskonsepter og viser hvordan våre produkter og løsninger kan bidra til å 
hjelpe til i deres hverdag. 

Med vennlig hilsen

BD Norge

bd.com

BD Norge AS • bdnorge@bd.com • Tlf: +47 64009900 • bd.com/no-no
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Medlem i Norsk forum for smittevern 
i helsetjenesten
Norsk forum for smittevern i helsetjenesten er et faglig forum for helsepersonell, ledere og andre 
som har interesse for fagfeltet  smittevern, antibiotikastyring og pasientsikkerhet.

Å være medlem i Smittevernforum gir deg noen fordeler. Medlems fordelene omfatter redusert pris 
på  årskonferansen sammenlignet med ikke-medlemmer. 
Dessuten kan medlemmer søke på en rekke priser og stipender som deles ut på årskonferansen. 
Vi har og en aktiv Facebook side du kan følge. Som medlem mottar du smittevernaktualiteter på 
e-post, samt sommer- og julehilsen fra styrets leder. 

Innmelding kan du gjøre på Smittevernforum sin hjemmeside www.smittevernforum.no

Årsavgiften for personlige medlemmer er kr. 300. Firmamedlemskap koster 600 kr. 
Medlemskap gir stemmerett under smittevernforums generalforsamling, som avholdes årlig under 
selve årskonferansen. 

Medlemsfordeler

 Følg oss gjerne på Facebook; Norsk forum for smittevern i helsetjenesten
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Program
Onsdag 17. oktober
 Parallellsesjoner 

 Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten

kl. 08.30 EHEC – utfordringer for de store og 
 de små
 Eli Sagvik, kommuneoverlege, 
 Trondheim kommune 

kl. 09.00 Er Hiprex® beste løsning?
 Bjørn Waagsbø, overlege med ansvar for 
 antibiotikastyring i Regionalt Kompetanse-
 senter, Helse Midt-Norge 

kl. 09.30 Forebygging av infeksjoner hos eldre
 Håkon Lerstad, LIS, Diakonhjemmet sykehus 

 

kl. 10.00 Utstillings- og posterbesøk

 Tema: Status quo

kl. 10.45 Overcoming global AMR in the 21th century. Dream or Scream?                                                                                                                                          
Timothy Walsh, professor, Cardiff University  

kl. 11.25 Situasjonsanalyse av smittevern i Norge                                                  
 Hanne-Merete Eriksen, konst. avd. direktør, Ph.d, Avd. for resistens- og 

infeksjonsfore bygging, Folkehelseinstituttet

kl. 12.00 Posterpresentasjon i plenum                                               
 Maria Vandbakk-Rüther, nestleder, Smittevernforum

kl. 12.40 Poster- og utstillingsbesøk

kl. 13.00 Lunsjbuffet i restauranten

Hvor viktig er ventilasjon for 
operasjonsområdet?
Kari Solem Aune, fagansvarlig 
spesialrom, Sykehusbygg HF

Kvalitetsarbeid i operasjons-
avdelingen
Marit Glende Johansen, Avdelings leder 
operasjon, Lovisenberg  diakonale sykehus

POSI – kvalitetsarbeid eller 
smittevern?
Johnny Advocaat-Vedvik,  management 
consultant, Ernest & Young
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Notater:
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Standnr Bedrift
1 BD Norge AS
2 Wellspect HealthCare
3 Mediq Norge AS
4 GE Healthcare Norge AS
5 Nor Tekstil AS
6 Olympus Norge AS
7 Endotech AS
8 Brage Medical AS
9 Maske AS
10 Miele AS
11 Thune Produkter AS
12 Avalon-Medical.no
13 Sølvberg Tekstil AS
14 OneMed AS
15 Lilleborg 
16 KvinTo AS
17 Ambu AS
18 Vingmed AS
19 Endomed AS
20 PartnerMed AS
21 Ecomed Helseprodukter AS
22 Diagen AS
23 JACOMEDIC AS
24 DMedical as
25 Puls AS
26 Mölnlycke Health Care
27 B. Braun Medical AS
28 Mediplast AS
29 Antibac AS

Utstilllere Smittevernforum 2018
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Utstilllere Smittevernforum 2018
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Program
Onsdag 17. oktober
 Tema: Medisinsk utstyr

kl. 13.45 Er sykehus og sykehjem klare for nytt regelverk?                                                                                                                                  
Petter Alexander Strømme, seniorrådgiver medisinsk utstyr, Legemiddelverket

kl. 14.45 Utstillings- og posterbesøk
 
 Tema: Smittsom kommunikasjon

kl. 15.15 Trekning av vinnere fra stands + beste utstiller
 Evalueringsmøte for utstillerer etter trekning       

kl. 15.25 Hvordan kommunisere smittevern til ansatte? 
  Merete Gjerde, rådgiver smittevern, Haukeland universitetssykehus

kl. 15.55 Kan vi styre media?
  Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør, St. Olavs Hospital

kl. 1630  Kan et klikk gi bedre omdømme?
  Øyvind Haram, informasjonssjef SjømatNorge

kl. 17.05 Slutt på fagprogrammet
kl. 17.15  Årsmøte i MASS (egen invitasjon og påmelding)

kl. 19.30 Aperitiff

kl. 20.00 Festmiddag
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Notater:
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De nye bekkenspylerne fra Miele -
setter nye standarder.

Miele Professional. Immer Besser.

Bekkenspylere fra Miele Professional vasker og desinfiserer 
omhyggelig på noen minutter.

 • Enkelt brukergrensesnitt og programtilpasning
 • Optimale vaskeresultater takket være roterende dyser 
	 			med	flere	stråler	(avhengig	av	modell)
 • Miele kvalitet for lang levetid og effektivitet
	 •	Tilgjengelig	som	underbenk	og	frittstående	modeller

 Informasjon: 67173100
 www.miele.no/professional

Årets smitteverner 
Styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten ønsker å sette fokus på godt smittevernarbeid 
og synliggjøre dette. Mange av Smittevernforums medlemmer er svært engasjerte i sitt arbeid og 
er nøkkelpersoner for smittevern og pasientsikkerhetsarbeid på sin arbeidsplass.

Årets smitteverner kan tildeles et medlem, en enhet eller en institusjon innen fagmiljøet som har 
gjort et fremragende smittevernarbeid siden siste årskonferanse. Våre medlemmer oppfordres til 
å nominere kandidater, der vi ber om en bekrivelse av smitte vernarbeidet og hvorfor kandidaten 
fortjener denne prisen. For å vinne prisen må den nominerte som et minimum ha vært medlem i 
Smittevernforum siden siste årskonferanse.

Vinneren og dens arbeid blir presentert under festmiddagen på årskonferansen. Kandidaten eller 
en ansatt ved enheten får dekket deltakeravgiften og hotellopphold på neste årskonferanse. 

Frist for innsending av forslag er 3. september 2019.
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Annonse

De nye bekkenspylerne fra Miele -
setter nye standarder.

Miele Professional. Immer Besser.

Bekkenspylere fra Miele Professional vasker og desinfiserer 
omhyggelig på noen minutter.

 • Enkelt brukergrensesnitt og programtilpasning
 • Optimale vaskeresultater takket være roterende dyser 
	 			med	flere	stråler	(avhengig	av	modell)
 • Miele kvalitet for lang levetid og effektivitet
	 •	Tilgjengelig	som	underbenk	og	frittstående	modeller

 Informasjon: 67173100
 www.miele.no/professional
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Program 

Torsdag 18. oktober
 Tema: Antibiotikastyring

kl. 08.30  Preserving current and future antimicrobials: Why, what, how and so what?        
 Dilip Nathwani, infeksjonsoverlege/professor, Ninewells Hospital and Medical School, 

 Dundee

kl. 09.15 Når vi de nasjonale målene?
 Per Espen Akselsen, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i 
 spesialisthelsetjenesten

kl. 10.00 Pause med tid til utsjekk

kl. 10.30  Antimicrobial Stewardship in Surgery - The ”low hanging fruit”- a case study 
in implementation                                                                  

 Dilip Nathwani infeksjonsoverlege/professor, Ninewells Hospital and Medical School, 
 Dundee

kl. 11.00 Internrevisjon – en evaluering av antibiotikabruk i Helse Nord
 Hege Knoph Antonsen, internrevisor, Helse Nord RHF                                                                                                                                   

kl. 11.30 Multiresistente bakterier – fra moderne transplantasjonskirurgi til sanatorier                                                                                                                      
Egil Lingaas, smittevernoverlege, Oslo Universitetssykehus HF

kl. 12.00 Utdeling av posterpris, siste nytt og avslutning                                                                               
Oliver Kacelnik, leder, Smittevernforum

kl. 12.30 Utlevering av lunsjpakker

kl. 13.00 Kurs i litteratursøk

Med forbehold om endringer
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Notater:
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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 

Norsk forum for 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



Velkommen tilbake neste år!

Vi ses på Clarion Air Hotell, Stavanger
15.-17. oktober 2019
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