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RelyOn PeraSafe™ er CE merket som 
medisinsk utstyr. Dette er et 
absolutt krav til desinfeksjonsmidler 
som brukes til invasivt og ikke-
invasivt medisinsk utstyr.

RelyOn Virkon™ 1%-løsning dreper 
coronaviruset (SARS CoV-2) i løpet 
av 60 sekunder. Det viste studie 
fra uavhengige, amerikanske 
Microbac Laboratories Inc.

Visste du?

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

Brage Medical AS har levert VirKon og PeraSafe til det norske helsevesenet 
i en årrekke. Vi har lang erfaring med løsninger til hygiene og desinfeksjon.
Ta kontakt med  oss for en uforpliktende prat:
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Velkommen til jubileumskonferanse

Smittevernforum 50 år! HURRA!
 
På vegne av styret i Smittevernforum vil jeg ønske dere hjertelig velkommen til årets 
fagkonferanse 2021. I år har vi jubileum – det er 50 år siden første fagkonferanse ble 
arrangert. Spesielt gledelig er det at vi kan møtes fysisk igjen etter 1 ½ år med pandemi. 

Programmet er preget av pågående debatter innen smittevern i Norge og resten av verden. 
Innholdet i programmet skal være relevant både for spesialist- og kommunehelsetjenesten.

På årets konferanse skal vi få et tilbakeblikk på smittevern i Norge de siste 50 årene. Vi 
skal høre litt om hva som venter oss i fremtiden, både nasjonalt og internasjonalt. Dyktige 
foredragsholder skal snakke om immunitet og Covid-19 vaksinasjon- er det nødvendig 
med nok et stikk årlig? Temaer som HAI, observasjon av håndhygiene og antibiotika skal 
belyses. Klimaspørsmålet har vært en av hovedsakene i høstens valgkamp og vi stiller 
spørsmålet om klimautfordringene truer smittevernarbeidet. På slutten av konferansen får 
vi høre en av pandemiens frontfigurer, Espen Rostrup Nakstad, si noe om hvordan det har 
vært å formidle smittevern til befolkningen.

Det er første gang vi arrangerer en to dagers fagkonferanse (tidligere har konferansen gått 
over 3 dager). Vi håper at det gir flere mulighet til å delta. Konferansen er en viktig faglig 
arena, hvor også nettverksbygging står i fokus. Benytt pausene og kveldene til å knytte nye 
kontakter samt opprettholde de gamle.

Leverandører fra industrien er våre trofaste partnere, og vi er avhengig av dette 
samarbeidet for å kunne arrangere konferansen. Styret oppfordrer dere til å besøke 
utstillingene, som har mye interessant å by på.

Vi i styret håper vi kan tilby en innholdsrik og spennende jubileumskonferanse.

På vegne av styret

Maria Vandbakk-Rüther
Leder
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Styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

  Liv Jorunn Meling
  Webredaktør

  Maria Vandbakk-Rüther
  Leder

  Pia Cathrin Kristiansen
  Sekretær

  Laila Aarnes
  Webredaktør

  Merete Lorentzen
  Styremedlem

  Kenneth Holth
  Styremedlem

  June Utnes Høgli
  Styremedlem

  Jørn-Åge Longva
  Økonimiansvarlig
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Medlemsfordeler

Medlem i Norsk forum for smittevern 
i helsetjenesten
Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum) er et faglig forum for helsepersonell i 
primær- og spesialisthelsetjenesten med interesse for smittevern, dekontaminering, farmasi, kirurgi, 
anestesi, intensiv, pediatri, kvalitet, pasientsikkerhet og mikrobiologi.

Å være medlem i Smittevernforum gir deg noen fordeler:

• Redusert pris på årskonferansen sammenlignet med ikke-medlemmer.
• Mulighet til å søke på en rekke stipender som deles ut på årskonferansen.
• Stemmerett under Smittevernforums generalforsamling, som avholdes under årskonferansen.

Innmelding kan du gjøre på Smittevernforums hjemmeside www.smittevernforum.no

Årsavgiften for personlig medlemskap er kr. 300. Leverandørmedlemskap koster 600 kr.

 Følg oss gjerne på Facebook; Norsk forum for smittevern i helsetjenesten
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Eliminerer alle type luftbårne mikrober, inkludert virus

  

UNNGÅ
LUFTBÅRNE 
INFEKSJONER 
I SANNTID 

  Aerte AD 2.0

Diagen AS
Kontakt oss på:           I  Tlf: +47 69 29 40 50 
Epost: post@diagen.no I  Web: www.diagen.no

Eliminerer alle type luftbårne mikrober, inkludert virus

  Preventivt system – reduserer smittefaren

  Enkelt og sikkert i bruk
  Ett system dekker 100m2

Arerte_annonse_240921.indd   1Arerte_annonse_240921.indd   1 27.09.2021   13:3927.09.2021   13:39
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Program

Mandag 18. oktober
kl. 19.30 Generalforsamling og middag

Tirsdag 19. oktober
kl. 08.00 Registrering og utstillingsbesøk
kl. 08.40 Velkommen 
 Maria Vandbakk-Rüther, leder, Smittevernforum

kl. 08.45 Jubileumsforedrag: Smittevern i Norge de siste 50 årene
 Jon Birger Haug, smittevernoverlege, Sykehuset Østfold

kl. 09.15 Utstillings- og posterbesøk 

kl. 10.15  Smittevern de neste 50 årene - paneldebatt
 Debattleder: Silje Bakken Jørgensen, smittevernoverlege, Akershus universitetssykehus
 Egil Lingaas, smittevernoverlege, Oslo universitetssykehus
 Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege, Helse Stavanger
 Bettina Fossberg, kommuneoverlege Lillestrøm kommune
 Oliver Kacelnik, lege, Folkehelseinstituttet
  Ellen H Pettersen, direktør medisin og helsefag, Sykehuset Innlandet HF

kl. 11.15 Utstillings- og posterbesøk 

kl. 11.45 Posterpresentasjon i plenum 

kl. 12.30 Utstillings- og posterbesøk. Lunsjbuffet i restauranten

 Tema: Covid-19 vaksinasjon 
kl. 14.00 Immunitet og vaksinerespons                                                 
 Kristin Greve-Isdahl Mohn, førsteamanuensis, Influensasenteret Helse Bergen 

kl. 14.30 Blir det et stikk hvert år?
 Sara Sofie Viksmoen Watle, overlege, FHI

kl. 15.00 Utstillings- og posterbesøk

 Tema: HAI
kl. 16.00 Reisen til null: Gule stafylokokker og proteseinfeksjoner
             Mette Walberg, smittevernoverlege, Vestre Viken

kl. 16.20 Kanyler til nytte og besvær – ny veileder                                                                                  
 Anne Dalheim, rådgiver, Seksjon for pasientsikkerhet, Helse Bergen

kl. 16.40 Gamechanger for bedre smittevern? Webløsning for registrering av 
 håndhygiene og beskyttelsesutstyr
   Mette Fagernes, seniorrådgiver, FHI

kl. 17.00 Slutt på fagprogrammet. Generalforsamling NSFS og årsmøte MASS
kl. 20.00  Jubileumsmiddag
 Aperitiff serveres i døren fra kl. 1930. 
 Konferansier: Jon Niklas Rønning
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Notater:
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INCIDIN OXYWIPE S

Hurtigvirkende high speed H2O2™ 
Rengjørende og desinfiserende 

«Ready to Use» rengjøring og desinfeksjon av overflater og 

medisinsk utstyr (CE-merket MDR Class IIb)

EFFEKTIVT – TRYGT –  SIKKERT –  LANG HOLDBARHET

www.puls-norge.no

OVERFLATEDESINFEKSJON

• Forhindrer antimikrobiell resistens.
• Etterlater ingen aktive rester på overflaten etter bruk.
• Alkoholfri.
• Bred material kompabilitet, inkludert bl.a touch skjermer og ultralyd prober.
• Unngå materialer som er sensitive for oksidative midler slik som sølvlegering, kobber, marmor, 
    sink og messing.
• Baktericid, yeasticid, fungicid, mykobaktericid og Cl.diff effekt på 5 minutter. 
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Forklaring til kodene på navneskiltene 
Årets navneskilt er nokså like de foregående årene. Vi ønsker likevel å presisere hva de betyr. 
Husk å ha på deg navneskiltet under hele konferansen.

De små blå prikkene øverst til høyre indikerer hvilke middager du skal delta på. 
Husk å ha på deg navneskiltet, da det er din inngangsbillett.
 • GM betyr deltagelse på GF med middag
 • JM betyr Jubileumsmiddag
 

Fargen på stripen under navnet og arbeidssted indikerer hvilken funksjon du har på denne konferansen.
• Rødt = Styremedlem i Smittevernforum
• Blått = Leverandør med stand
• Grønt = Foredragsholder
• Hvit (ingen stripe) = Konferansedeltager

Den røde prikken ved stripen indikerer at deltageren er påmeldt som førstegangsdeltager på vår konfe-
ranse.  Vi i styret håper alle tar litt ekstra godt vare på disse menneskene slik at vi ser de igjen neste år!
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Utstilllerkart Smittevernforum 19. - 20. oktober 2021
Quality Airport Hotel Gardermoen

1   Brage Medical AS
2   Bryn Byggklima AS 
3   KiiltoClean AS
4   OneMed
5   Vernacare
6   Mölnlycke
7   PartnerMed AS
8   Palliance As
9   Vingmed AS
10  Abigo Medical AS
11  Decon-X International AS
12  Diagen AS
13  Fysiopartner AS
14  Peakvent
15 Lavendel Hygiene AS 
16  Puls
17  Ecomed
18  Kvinto
19  Lilleborg
20  Medon
21  Shelby teknikk
22 Inclino
23  SoftOx Solutions
24  Thune Produkter
25  Ventitech AS
26  Pure Medical AS
27 Mediplast AS
28 Tarkett
29 Dmedical AS

UTSTILLERKART SMITTEVERNFORUM 19.-20. OKTOBER 2021
QUALITY AIRPORT HOTEL GARDERMOEN

Postervegger
Postervegger



Jubileumsferanse smittevern 2021    13

Utstilllerkart Smittevernforum 19. - 20. oktober 2021
Quality Airport Hotel Gardermoen

1   Brage Medical AS
2   Bryn Byggklima AS 
3   KiiltoClean AS
4   OneMed
5   Vernacare
6   Mölnlycke
7   PartnerMed AS
8   Palliance As
9   Vingmed AS
10  Abigo Medical AS
11  Decon-X International AS
12  Diagen AS
13  Fysiopartner AS
14  Peakvent
15 Lavendel Hygiene AS 
16  Puls
17  Ecomed
18  Kvinto
19  Lilleborg
20  Medon
21  Shelby teknikk
22 Inclino
23  SoftOx Solutions
24  Thune Produkter
25  Ventitech AS
26  Pure Medical AS
27 Mediplast AS
28 Tarkett
29 Dmedical AS

UTSTILLERKART SMITTEVERNFORUM 19.-20. OKTOBER 2021
QUALITY AIRPORT HOTEL GARDERMOEN

Postervegger
Postervegger



14    Jubileumskonferanse smittevern 2021

Notater:

For mer informasjon besøk oss på 
fysiopartner.no eller ring 23 05 11 60

Den avanserte teknologien som brukes i FUTURE trekket har etter 
omfattende tester blitt sertifi sert etter fl ere gjeldende ISO-standarder, 
som viser til materialers evne til å fjerne eller forhindre vekst av virus. 
Enkelte deler på benker og bord er laget av antimikrobielt materiale 
(EPA-godkjent messing). Spesiallakk med antimikrobielle egenskaper 
på understell er også tilgjengelig.

Antimikrobielt utstyr
Egenskaper for fremtidens sykehusinventar er her nå
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Årets smitteverner 
Styret i smittevernforum ønsker å sette fokus på godt smittevernarbeid. Derfor har vi besluttet at det 
årlig kan tildeles en pris til et medlem, en enhet eller en institusjon innen fagmiljøet som har gjort et 
fremragende smittevernarbeid.  

Årets smitteverner 2020, Medlemmer i Smittevernforum
Siden smittevernkonferanse 2020 ble omgjort til et webinar, ble den tradisjonelle kåringen av årets 
smitteverner ikke mulig å gjennomføre. Styret besluttet derfor at alle medlemmer fortjente denne tittelen i 
2020. Dette feirer vi sammen på årets Smittevernforum. Godt jobbet alle sammen!

Årets smitteverner 2019, Silje 
Bakken Jørgensen
Under Smittevernforum 2019 ble Silje Bakken Jørgensen 
tildelt prisen for sitt fremragende smittevernarbeid. Silje 
B. Jørgensen er spesialist i medisinsk mikrobiologi og 
smittevernoverlege ved Akershus universitetssykehus. 
Silje disputerte 13. november 2018 under tittelen:
«Extended-spectrum beta-lactamases. Aspects 
on human carriage and distribution in aquatic 
environments». På denne måten har hun bidratt med 
aktuell og nyttig kunnskap til smittevernmiljøet. 

Silje deltar aktivt i ulike forskningsprosjekter innen smittevern og mikrobiologi. Hun er leder Fagrådet 
i smittevern, mikrobiologi og immunologi i Helse Sørøst og er sekretær i Norsk forening for medisinsk 
mikrobiologi. Hvor hun aktivt har deltatt i utarbeidelsen av Ahus’ antibiotikastyringsprogram og i arbeidet 
med å sikre etterlevelse av korrekt bruk av antibiotika.

Gratulerer hjerteligst med prisen Silje!
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Program

Onsdag 20. oktober
Kl. 08.15  Hva rører seg i Norden? 
  Representanter fra søsterforeningene:
  Gunnar Hagström, Svensk Forening for Vårdhygien (SFVH)
  Marjaana Pitkäpaasi, Smittskyddsföreningen, Finland
  Anne Kjerulf, Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne (DSCS)

 Tema: Antibiotikastyring og -resistens
kl. 08.30 Hvor går veien videre?                                                                                
 Ingrid Smith, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i 
 spesialisthelsetjenesten
 Sigurd Høye, leder, Antibiotikasenteret for primærmedisin

kl. 09.00 Hva finner vi av forbedringspunkter? – Revisjon i sykehus                                                
 Brita Skodvin, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i 
 spesialisthelsetjenesten

kl. 09.25 Utstillings- og posterbesøk
kl. 10.15 Antibiotikaresistens i lys av pandemi
 Gunnar Skov Simonsen, leder, Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos 

mikrober 

kl. 10.45 Utstillings- og posterbesøk

 Tema: Internasjonalt smittevern i fremtiden
kl. 11.30 Smittevern i fremtiden – Norge vs. Europa 
  Mireille Wulf, smittevernoverlege, Oslo universitetssykehus 

kl. 12.00 Utfordringer og fremtidsblikk innen internasjonalt smittevern 
 Øyunn Holen, feltarbeider, Leger uten grenser

kl. 12.30 Utstillings- og posterbesøk. Lunsjbuffet i restauranten
kl. 14.00  Presentasjon av postervinner og trekking av vinnere fra konkurranser på 

utstillerstand. Pris for beste poster. 
 Annonsering av vinnere og overlevering av premier fra utstillerstand. 
 Pris for beste utstiller. Eget møte for alle utstillere i etterkant av prisene.

 Tema: Godt og blandet
kl. 14.20 Har pandemien endret samhandlingen i smittevern?
 Jan Helge Dale, kommuneoverlege, Kinn kommune

kl. 14.45 Luft, dråpe eller aerosol – hva er hva?
  Espen Åkervik, forsker, Forsvarets forskningsinstitutt

kl. 15.15 Hvordan formidle smittevern og tiltak i samfunnet under en pandemi?  
Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet

kl. 15.45 Oppsummering og vel hjem  
  Maria Vandbakk-Rüther, leder, Smittevernforum
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Notater:
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Stipender Smittevernforum deler ut
Rekrutteringsstipend 
Tildeles en student eller helsepersonell som ikke er medlem av Smittevernforum, men som har 
interesse innenfor kjerneområde for Smittevernforum virksomhet. Søker kan ikke tidligere ha 
deltatt på årskonferansen. Formålet med stipendet er å sikre rekruttering til Smittevernforum og 
smittevernarbeidet, og å nå neste generasjon som er under utdanning i smittevern tidlig.

Forumsstipend 
Søker må ha vært personlig medlem i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten i minst ett år. 
Stipendsøker kan søke om å få dekket kurs, faglige møter, forskning og utredning eller publisering. 
Stipendet omfatter ikke deltakelse på Smittevernforums egne arrangementer. Formålet med 
stipendet er å stimulere til økt forståelse for og kunnskaper om smittevern i helseinstitusjoner.

Reisestipend med presentasjon internasjonalt 
Søkeren må ha vært personlig medlem i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten i minst ett 
år.  Formålet med stipendet er å stimulere til forskning og utviklingsarbeid innen smittevern i 
helseinstitusjoner i Norge og presentasjon av forskningsmaterialet internasjonalt. 

Du kan lese mer om de ulike stipendene, hva som dekkes og søknadsfrist på vår hjemmeside: 
www.smittevernforum.no  
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Notater:
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PATENTERT,UTVIKLET OGPRODUSERT INORGE 

Spesielt utviklet for helsearbeidere med
sensitiv, irritert og eksematøs hud

SafeDes 
Hånddesinfeksjon

KLINISK

DOKUMENTERT

HUDVENNLIG PÅ

IRRITERT OG FRISK HUD

ALKOHOLFRI 

Visste du?
WHO anslår at 25-55% av verdens

helsearbeidere har håndhelseproblemer*.

Bruk biocidprodukter forsvarlig. Les alltid etikett og 
produktinformasjon før bruk. Art.no: 20119 

Scan og lær mer:

* "WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care," Part I Review of Science Data … Section 14.1 Frequency and pathophysio�logy of irritant contact dermatitis

HotDog® Pasientvarmesystem 
Air-free

Øvre Flatås vei 12, 
7079 Flatåsen

Epsot: pure@online.no 
Tel: 72591500www.hotdogwarming.com

Undervarme på godt polstret madrass

Overvarme med tilpassede varmetepper

Antisklimatte med varme for Trendelenburg

WC77 Multiport 
kontrollenhet med 

Touchscreen

HotDog Wa�eGrip®
Antisklimatte for 40 grader vinkel
U300 Underliggende varmematte
A300 Antisklimatte
A301 Antisklimatte med slip&slide

Dette gir flere fordeler
Antisklimatte for 40 grader vinkel

- Ingen Luftbårne partikler
- Operasjonsområdet er tryggere mot infeksjoner
- Ingen støy
- Mer e�ektiv varming ved konduktiv varmeoverføring
- God økonomi
- Lavt strømforbruk
- Ingen varme til rommet; kun til pasient
- Kontrollenhet kan betjene 5 varmematter samtidig
- AutoMode for kontinuerlig monitorering av 

kroppstemperatur med ny kontrollenhet: WC77
- Rengjøres i løpet av 1 minutt og klar til bruk for ny session
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Revisjon av strategien til Smittevernforum
Strategien til Smittevernforum 2015-2020 ble vedtatt ved generalforsamling 14.10.2015. Denne 
var inspirert av strategien til den britiske søsterorganisasjonen IPS, Infection Prevention Society. 
Planperioden er over og smittevernforum har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal jobbe med ny 
strategi. 

Arbeidsgruppen består av Anita Wang Børseth (FHI og leder av strategiarbeidet), Oliver Kacelnik 
(FHI), Hilde Aasen (Sykehuset i Vestfold), Mireille Wilhelmina Huberta Wulf (OUS),
Laila Aarnes (Helse Førde og Styremedlem Smittevernforum) og Pia Cathrin Kristiansen (Oslo 
kommune og Styremedlem Smittevernforum/sekretær i strategiarbeidet)

Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i nåværende strategi og andre relevante strategier (bl.a.  fra IPS). 
Første møte er avholdt, og det er allerede planlagt møte i november 2021 og januar 2022. Ved 
første møte ble diskutert tema som; «Hva er Smittevernforum, hvem er Smittevernforum til for og 
hvilke målområder og fokusområder skal vi ha i fremtiden?». 

Har du innspill eller ønsker for strategien? Send innspill til post@smittevernforum.no
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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 



Velkommen tilbake neste år!
 

Vi ses til todagers konferanse på Clarion Hotel The Edge 
i Tromsø 18. - 19. oktober
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