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Smittevern for kommunehelsetjenesten – ny nettside!  

Smittevernsykepleiere/ hygienesykepleiere for kommunehelsetjenesten (KHT) i hvert helseforetak innenfor Helse Nord 
tilbyr gratis smittevernbistand innenfor hvert sitt fylke til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge.  

Helse Nord har gitt midler til 4 smittevernsykepleiere for kommunehelsetjenesten (KHT) ved sine helseforetak. 
Smittevernsykepleiere for KHT bistår sykehjem, rehabiliteringsinstitusjoner og kommunale akutte døgnplasser, dersom 
kommunen ønsker det (i henhold til Forskrift om smittevern i helsetjenesten). Smittevernsykepleierne for KHT svarer også 
på henvendelser fra andre helsetjenester, samt barnehager og asylmottak.  
 
På siden «Smittevern for kommunehelsetjenesten» finner du mer informasjon, skriftlige rutiner og materiell om 
smittevern. Den nye nettsiden er lagt inn hos regionalt kompetansesenter for smittevern ved UNN (KORSN) sin nettportal. 
Nettsiden er opprettet og vedlikeholdes samlet av smittevernsykepleiere for KHT i Helse Nord, og omfatter fylkene 
Helgeland, Nordland, Troms og Finnmark.  
 
Faglig innhold i dokumenter som er lagt ut ved nettsiden er også kvalitetssikret av smittevernmiljøet i Helse Nord, inkludert 
smittevernleger.  
 
Samarbeid om smittevern mellom sykehusene i Helse Nord og kommunene er omtalt i tjenesteavtale 10: «Samarbeid om 
forebygging».  

Våre samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten 
 

Virksomhetsledere og enhetsledere  
mottar informasjon fra oss, som de formidler videre. Har tjenesten egne fagkonsulenter eller smittevernkontakter, kan disse 
være kopimottakere av informasjon som vi sender ut. 
 
Kommunal smittevernlege  
har faglig ansvar for smittevern i kommunen, og vi holder kommunal smittevernlege orientert om aktiviteter og 
problemstillinger vi blir involvert i.  
Har kommunen egen smittevernsykepleier eller et kommunalt smittevernteam tilknyttet smittevernlegen, er dette 
aktuelle samarbeidspartnere.  

Nettsidens inndeling - underfaner 
 Våre tilbud (smittevernsykepleierne for KHT) 

 Undervisning 

 Infeksjonskontrollprogram (IKP) – forslag til rutiner 

 MRSA, ESBL og VRE – snarveier til kunnskap 

 Håndhygiene – plakater, quiz, video og e-læring 

 Smittevernkontakt 

 Kontakt oss 
 

 
 
 

Kilder: 
 

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