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Forord 

Alle har ansvar for å utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet. Koronavirus og 

forebyggende smitteverntiltak på arbeidsplassen er avgjørende gjennom et godt samarbeid 

mellom ledere, ansatte og kunder/brukere. Arbeidsgivere må gjøre en risikovurdering av 

arbeidsmiljøet. Risikovurderingen skal også omfatte farer og problemer som kan oppstå som 

følge av smitte, som covid-19. Kartleggingen og risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med 

arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Som verneombud har du et spesielt ansvar fordi du skal 

ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Med dagens situasjon må du 

spesielt tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med 

smitte på arbeidsplassen, eller selv utgjøre en smittefare. Fare for infeksjon forårsaket av kjente 

mikroorganismer som har endret sine egenskaper, resistente bakterier og nye type 

mikroorganismer øker og gir oss stadig nye utfordringer. 

«Lov om vern mot smittsomme sykdommer» spesifikke krav til helsetjenesten med hensyn 

smittevern for sikre befolkningen mot smittsomme sykdommer. I tillegg pålegger denne loven 

alle som oppholder seg i Norge å følge de fastsatte krav fra myndighetene for å bidra med å 

redusere smittefare i samfunnet. Å arbeide systematisk med tiltak gjennom smittevernplaner kan 

bli mer aktuelt enn noensinne i alle virksomheter. 

Fagskoler tilbyr studier av høy kvalitet som skal tilpasses samfunnets kompetansebehov, jfr. 

Meld.St.9, Fagfolk for fremtiden. En viktig prinsipp i fagskolene er å koble teori til praksis.  

Dette smittevernkurset er innrettet mot å dekke behovet mot det stadig økende behovet i alle ledd 

i samfunnet og de ulike virksomheter for infeksjonsforebyggende arbeid.  

Forfatter av smittevernkurset er Katy Tavakkoli, faglærer ved Fagskolen Oslo og fagansvarlig 

for studiet Sterilforsyning i helsetjenesten. Katy har jobbet flere år i helsetjenesten bl.a. i 

medisinske og kirurgiske avdelinger, infeksjon og isolasjonsavdelinger, postoperativ og intensiv 

avdeling, mfl. Hun har arbeidet over 20 år med sterilforsyning og har videreutdanning som 

sterilforsyningsansvarlig.  Hun har vært medlem av styret i Forening for Sterilforsyning der 

målet er å styrke faglig forståelse, utvikle tverrfaglig samarbeid og være pådriver i saker som har 

betydning for sterilforsyningsfaget. Sentralt er også arbeidet med fagutvikling og 

kompetanseheving, og foreningen er en sentral høringspart for nye lover og forskrifter. Forening 

for Sterilforsyning har også samarbeidet tett med NOKUT i forbindelse med godkjenning av 

Studiet om sterilforsyning.  
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Referansegruppa ved utarbeidelse av planen, har vært ledere og fagpersonell i Fagskolen Oslo.  

 Katy Tavakkoli, forfatter av smittevernkurset og fagansvarlig for studiet Sterilforsyning i 

helsetjenesten.  

 Anne Kristine Eggen Lervik, Leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon 

 

Sparringspartnere i arbeidslivet: 

Noen har respondert på mail med innspill, andre på telefon. 

 Flemming Hegerstrøm, Adm.dir., Hospital IT ,Oslo (Abelia)  

 Ingvild Kristiansen, Adm dir, Stendi Oslo (NHO Service og Handel) 

 Gry Winter, Daglig Leder, TRG Elektro, Oslo  (Nelfo) 

 Erland Slettemoen, verneombud, TRN Gardermoen, (LO) 

 Hege Brandhaug, verneombud, Plantasjen,(LO) 

 Nina Bergliot Hovda Johannesen, verneombud, H Aschehoug & Co W Nygaard AS, 

(LO) 

 David Bergan, verneombud, Norsk Folkehjelp, (LO) 

 Kim Emil Halvorsen, Kolonial as, (LO) 
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Hensikt og målsetting 

Hensikt 

Hensikten med smittevernkurs for verneombud og ledere med spesielt HMS ansvar, er å gi alle 

grunnleggende kunnskap innen smittevern, samt motvirke og stoppe smittespredning av 

infeksjonssykdommer som f.eks. Covid-19 i ulike virksomheter.  

Mål  

Målet med Smittevernkurset er å gi kursdeltagere basis kunnskaper om smittevern slik at de er i 

stand til å foreta en generell kartlegging og risikovurdering i egne arbeidsplasser. Kandidatene 

skal deretter kunne i samarbeid med ledere og andre i arbeidsplassen utarbeide en 

smittevernplan. Det bør foretas årlig gjennomgang og eventuelt oppdatering av planen eller 

oftere ved behov.   

 

Planen skal beskrive de tiltak og tjenester virksomheten har for å sikre minst mulig 

smittespredning og for å organisere smittevernarbeidet både generelt og i det daglige 

rutinearbeid. 

Læringsutbyttebeskrivelser for smittevernkurs  

Deltageren skal etter fullført kurs: 

 Ha basiskunnskaper om smittevern og basale smittevernsrutiner 

 Kunne finne nødvendig informasjon fra ulike kilder og ressurser som gjeldende lovverk, 

forskrifter og retningslinjer 

 Kunne kartlegge og risikovurdere egen arbeidsplass med hensyn til smittefare  

 Ha kunnskap om hvordan smitteveier brytes ved rengjøring, desinfeksjon  

 Kunne utføre tiltak som er nødvendige for å opprettholde krav til smittevern i egen 

virksomhet 

 

Kursinnhold og gjennomføringsplan 

Kurset blir gjennomført i 2 deler: 

Del 1 

Grunnleggende opplæring i smittevern og basale smittevernsrutiner: 

 Kort om bakterier og virus 

 Kort om smitte 
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o smitteveier/smittemåter/smittekjede 

o evt. litt om kroppens forsvar 

 Kort om relevante basale smittevernsrutiner 

o Håndhygiene 

o Rengjøring og desinfeksjon (kontaktpunkter, og nødvendige overflater mfl.) 

o Riktig bruk av PVU (munnbind og hansker)- når og hvordan 

Del 2 

Grunnleggende opplæring om risikovurdering og smittevernplan inkludert gruppearbeid (gjerne 

med andre fra samme bransje) 

 Noen relaterte lover og forskrifter 

 Hvor kan finne informasjon  

 Forslag til kartleggingsskjema for risikovurdering 

 Mal og eksempel på smittevernplan 

 Gruppearbeid 1 (gjerne fra samme bransje eller med liknende forhold)  

o Diskutere mulige smittesituasjoner og faktorer i egne arbeidsplasser og starte 

utfylling av risikovurdering skjema og evt. tiltak 

 Gruppearbeid 2 

o Diskutere veien videre- hvordan komme videre etter kurset 

Referanser og relaterte ressurssider 

 FHI https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 

 NSR https://www.nsr-org.no/aktuelt/koronavirus-rad-til-naeringslivet  

 UDs reiseråd  https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/ 

 Nasjonale tiltak, Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-
tiltak/id2693684/ 

 Helse Norge https://www.helsenorge.no/koronavirus/ 

 

Noen aktuelle lover og forskrifter 

 LOV-1994-08-05-55 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

 LOV-2011-06-24-29 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 LOV-2000-06-23-56 Lov om helsemessig og sosial beredskap (helse- og 

sosialberedskapsloven) 

 LOV-2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven) 

 FOR 1995-01-01-100 Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.  

 FOR-2020-03-27-470  Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-

forskriften) 

 FOR-2020-08-18-1657  Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved 

koronautbruddet (covid-19-forskriften) 
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 FOR-1996-12-06-1127  Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (Internkontrollforskriften) 

Forslag til skjema for risikovurdering mht smitte 

Mal til risikovurderingsskjema 
https://arbeidstilsynet.no/globalassets/hms-arbeid/maler-risikovurdering/kartlegging-og-

risikovurdering.docx 

Forslag til mal for smittevernplan  

Mal smittevernveileder-bransjestandard-v4 (13.10.2020) (Word) 
https://www.fhi.no/contentassets/0efa3d8e55764d3a97a01855de0d4cbe/2020_10_13_mal_smittever
nveileder-bransjestandard-v4.docx 
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