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Clarion Hotel Air på Sola var konferansearena. Et flott hotell med 

lange korridorer som jeg og mine kolleger etter noe øvelse fant 

fram i. God mat, gode netters søvn og sist, men ikke minst, 

inspirerende faglige presentasjoner og mange konstruktive og 

koselige samtaler med smittevernkolleger fra alle landets 

helseforetak. 

Tirsdag 15.oktober startet med forumsforedrag med Jennie Wilson som poengterte viktigheten av å 

heve smittevernkompetansen til alt helsepersonell og hadde flere eksempler på at prosedyrer ikke 

samsvarer med praksis. Implementering av prosedyrer er alfa og omega. 

Lærte mye om helgenomsekvensering gjennom to gode foredrag fra Torunn Gresdal Rønning og Iren 

Løhr. Innrømmer at dette teknisk ikke er mitt sterkeste felt, så jeg planlegger å høre mer om dette fra 

laboratorium for medisinsk mikrobiologi. Spennende verden! 

Jørn Åge Longva snakket om «Utbrudd av invasiv pneumokokksykdom» i verftsindustrien Møre og 

Romsdal i vår. Sveisere anbefales pneumokokkvaksine som yrkesvaksinasjon. 

Er det enkle ofte det beste? Spørsmål fra Mette Fagernes med tema håndhygiene og hanskebruk. I 

2020 kommer det nasjonal standard for overvåking av håndhygiene og smittevernmiljøet oppfordres 

til engasjement. Mer informasjon kommer. 

Jennie Wilson kom tilbake og snakket om «glove use and abuse». Hennes forskning har vist at 

helsepersonell bruker hansker oftere enn det er påkrevet og at hanskene som oftest skiftes for sjelden.  

Handlingsplan for et bedre smittevern og Smittevernloven i ny drakt. Andreas Skulberg fra 

Helsedirektoratet foredro om dette. Helseforetak og kommunale helseinstitusjoner oppfordres til å 

definere egne mål basert på lokale kvalitetsutfordringer. Viste viktige endringer i Smittevernloven. 

Onsdag 16.oktober deltok jeg på parallellsesjon for kommunehelsetjenesten hvor det kom gode råd 

og diskusjoner om prevalensregistrering, insidensregistrering og smittevernvisitter.  

Esmita Charani og Ingrid Smith hadde begge hovedbudskap om at antibiotikastyring bør tenkes for 

hele populasjonen og ikke bare enkeltpasienter. Viktig at de som jobber nærmest pasienten eier 

antibiotikastyringen. Anbefaler mikrobiologen mer med i arbeidet. Medisinere ser ut til å jobbe bedre 

tverrfaglig og har bedre tid til møter enn kirurger, som må bruke mye av sin arbeidstid på 

operasjonsstuer. Martha D.Aag og Anna B. Haustreis viste Sykepleiernes bidrag i antibiotikastyring og 

kom med informasjon om at sykepleiernes rolle i antibiotikastyring bør være en naturlig del av 

arbeidshverdagen. 

Espen Akselsen og Jørgen Bjørnholt fortalte at reduksjon i antibiotikabruk gir dramatisk nedgang i 

antall tilfeller med C.diff diaré i sykehus. Stor grad av asymptomatiske bærere av C.diff, understreker 

viktigheten av et godt, grunnleggende renhold i helseinstitusjoner.  



Kristin Kilhus forklarte hvordan de har jobbet på Haukeland med kartlegging, risikovurdering og 

tiltaksplan for å forebygge legionella i vannforsyningen. På Haukeland har hospitaldrift renhold laget 

rengjøring og desinfeksjonsprosedyre og det er etablert et nytt desinfeksjonsrom for dette. Sentralisert 

drift hvor de også utfører minimum kvartalsvis bytte av alle dusjhoder. 

Yngvar Tveten fortalte at sykehuset Telemark har installert vannanlegg som totalt sett «sandblåser» 

rør og komponenter.  

Folkehelseinstituttet ved Vidar Lund ønsker innspill til Legionellaveilederen. Ønske om et samarbeid 

mellom Fhi, Sykehusbygg HF og smittevern for å komme frem til de beste trygge løsningene i 

framtiden.  

Gode og inspirerende foredrag om influensavaksinering, hva, hvorfor og hvordan. Informativt innlegg 

om vaksiner til eldre ved Anda og fantastisk kreativt på Haukeland i forbindelse med målsetting for 

influensavaksinering av ansatte. Gjentatt sesonginfluensavaksine gir økt beskyttelse, 

immunologirepetisjon ble det også. 

Det var 29 utstillere og jeg fikk snakket med de aller fleste. Mange spennende produkter i industrien 

og produktspesialister som forklarer godt. 

12 postere med allsidige funn og råd, både forebyggende og utbruddsbegrensede. 

Tusen takk for at jeg via Smittevernforum sitt forumsstipend fikk muligheten til å delta på årets 

fagkonferanse. Nå er jeg tilbake på jobb, inspirert til justering og forbedring av eget og avdelingens 

smittevernarbeid og har allerede begynt å bruke noe av den nye kunnskapen. 

 

Solastranden har blitt kåret til en av verdens vakreste  

strender av Sunday Times. 

 Vi rakk en luftetur dit og i nærmorådet. 

              

       Glad for Forumsstipend 

 

 

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer 

23.oktober 2019 

Stine Kristiansen, hygienesykepleier 


