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Opplæring og handlingsberedskap for helse- og omsorgstjenestene 

 

Ny og oppdatert versjon: SARS-CoV-2 kan gi sykdommen koronavirus (COVID-19). I mange 

tilfeller gir viruset kun mild luftveissykdom, men det kan også gi alvorlig sykdom og dødsfall. 

Sykdommen smitter via dråpesmitte mellom mennesker. Norge foretok tidlige og strenge 

smittevernforebyggende tiltak. Det har vært god kontroll over beredskapsarbeidet, og andelen smittede 

har vært stabil og lav. Smittefaren er allikevel ikke over, og det vises til muligheter for en 

oppblomstring av pandemien utover høsten. Det forutsetter at ledere ivaretar og legger til rette for at 

autorisert helsepersonell og andre opprettholder handlingsberedskap. Spesielt viktig er det å ha gode 

kunnskaper og trene på å observere, forebygge og iverksette tiltak og respons ut i fra validert 

kunnskap, nye nasjonale faglige råd og føringer j forbindelse med koronavirus. 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Viken (Østfold) har på oppdrag for Indre 

Østfold kommune utviklet en opplæringspakke hvor vi bruker digitale lenker iht gjeldende prosedyrer 

og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet (Hdir).  

Dette kompendiet legges ut på våre nettsider www.io.kommune/usht  

Dette er versjon 2 (juni/2020) hvor formålet er å presisere at handlingsberedskap handler om å legge 

til rette for å trene og øve for å redusere feil og uønskede hendelser. Første utgave av 

opplæringspakken ble lagd i april 2020. Vi viser til lenker og opplæring som ikke krever 

lisenstilganger med betalinger.   

Opplæringspakken er særskilt tilpasset for ledere, autorisert helsepersonell, vikarer, frivillige og øvrige 

ansatte.  

USHT sin visjon er Utvikling gjennom kunnskap! Gjennom vårt samfunnsoppdrag skal vi bidra til å 

styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling, spredning av ny 

kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Du kan lese mer om oss på vår lokale eller nasjonale 

nettside: www.io.kommune.no/usht  eller www.utviklingssenter.no 

Ta godt vare på hverandre, legg til rette for faglig oppdatering og trening, og lykke til med 

kunnskapsarbeidet. Har dere spørsmål, ta kontakt. Se siste side for nærmere kontaktinformasjon for 

ansatte i USHT. 

 

Wenche Charlotte Hansen 

Enhetsleder, USHT Viken (Østfold) 

 
 

http://www.io.kommune/usht
http://www.io.kommune.no/usht
http://www.utviklingssenter.no/
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Ledere i helse- og omsorgstjenestene 

 

I en situasjon med store utfordringer og omveltninger slik som Covid-19 pandemien, er det behov for 

handlingsberedskap med faglig forsvarlig opplæring og trening av alle ansatte. Hvilken kompetanse 

det til enhver tid er behov for, vil avhenge av hvordan pandemien utvikler seg.  

En god beredskap er avhengig av at ansattes kunnskap holdes ved like. Ledere må sørge for både 

ordinær drift og samtidig legge til rette for repetisjon og trening av ferdigheter og kunnskap i en 

allerede stresset arbeidshverdag. Hvordan dette gjøres må vurderes av den enkelte leder. Læring og 

kunnskapsutvikling er kontinuerlige prosesser. Det handler om å trene på smittevernstiltak, drive 

praktisk trening for av- og påkledning av smittevernutstyr, samt strukturert bruk av observasjons- og 

vurderingskompetanse, kommunikasjon og rask respons. Å etablere en sterk læringskultur handler om 

at vi som helsepersonell har en felles forståelse og mål om at dette er nødvendig kunnskap i våre 

tjenester.  

 

Nye nasjonale råd og retningslinjer om tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk 

tilstand og Lov om Helsepersonell §7 (lovdata.no) understreker at helsepersonell straks skal gi den 

helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. God observasjons- og 

vurderingskompetanse hos helsepersonell og robuste systemer for rask respons ved forverring av 

somatisk tilstand er en forutsetning for å etterleve dette. Virksomheter bør sikre at ansatte med 

pasientkontakt har grunnleggende ferdigheter og kompetanse i å observere, gjenkjenne og vurdere 

tidlige tegn til sykdomsforverring. De må også ha tilstrekkelig handlingskompetanse ved begynnende 

forverret tilstand. 

 

Anbefalte lenker: 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/tidlig-oppdagelse-og-rask-respons-ved-forverret-

somatisk-tilstand 

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus 

www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-

opplaeringsressurser 

 

Oversikt over ansatte: 

Håkon Johansen (rådgiver USHT) har utarbeidet et excel-skjema som gjør det enklere å følge opp om 

ansatte har gjennomgått opplæring og trening. I tillegg har han utarbeidet et spørreskjema som vi kan 

sende ut i etterkant for å se hvor mange som har gjennomgått opplæringen, og hvilken opplæring de 

har vært i gjennom. Ledere som ønsker det kan få kopi av en slik oversikt.   

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_2#%C2%A74
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/tidlig-oppdagelse-og-rask-respons-ved-forverret-somatisk-tilstand
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/tidlig-oppdagelse-og-rask-respons-ved-forverret-somatisk-tilstand
https://iokommune.sharepoint.com/sites/USHTOstfold/Shared%20Documents/General/Koronasenter%20ERO/Undervisning/Veileder%20til%20forskrift%20om%20ledelse%20og%20kvalitetsforbedring%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser
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Informasjon og opplæring  

 

Dette kapitlet av opplæringen er tilpasset for alle som yter tjenester i helse- og 

omsorgstjenestene i krisesituasjonen med koronasmitte (covid-19 pasienter). 

Alminnelig smittevern 

For å kunne ha kontroll på smittevernsituasjonen i Norge, er det fortsatt viktig å følge 

Folkehelseinstituttets råd til befolkningen om smittevern, fortsatt  

opprettholde sosial distanse, testing og karantene/isolasjon ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon 

eller for personer som har hatt nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID- 19.  

Nedenfor finner dere aktuelle linker. 

 

Helsedirektoratet.no - Smittevern for helsepersonell 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-helsepersonell 

https://sykehuset-ostfold.no/Documents/IKP%20hjemmetjenesten%202020-22%20Ferdig.pdf 

 

Helse Sør-Øst smittevernprogram 

Legevakt 

https://sykehuset-ostfold.no/Documents/Infeksjonskontrollprogram,%20legevakt%202020.pdf 

Hjemmetjenesten 

https://sykehuset-ostfold.no/Documents/IKP%20hjemmetjenesten%202020-22%20Ferdig.pdf 

Institusjon 

https://sykehusetostfold.no/Documents/Kommunalt%20infeksjonskontrollprogram%20helseinstitusjon

er%20-%20revisjon%202019.pdf 

 

NHI.no - Obligatorisk kurs 

Som et ledd i kompetanse- og kvalitetssikring av helsetjenestene har Indre Østfold kommune kjøpt e-

læringskurs til alle ansatte i NHI. 

 

Basale smittevernrutiner (2 timer). Se egen forklaring om innlogging i skrivet under. 

https://kurs.nhi.no/sykepleier/grunnkurs/basale-smittevernrutiner/7a5ac42e-9291-5004-8792-

ba29a405b6fb 

 

Alle ansatte som jobber pasientrettet innen helse- og omsorgstjenester i Indre Østfold er pålagt 

til å ta følgende kurs: 

 Korona-kurs 

 Basale smittevernrutiner 

Start kurset så snart som mulig, ta gjerne pauser underveis. Når du fortsetter kommer du automatisk 

tilbake dit du stoppet sist. Når kurset er fullført får du eget kursbevis. Last ned og send det på e-post til 

din leder. 

Slik kommer du i gang: Følg veiledningen under eller klikk HER for hjelp: 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-helsepersonell
https://sykehuset-ostfold.no/Documents/IKP%20hjemmetjenesten%202020-22%20Ferdig.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/Documents/Infeksjonskontrollprogram,%20legevakt%202020.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/Documents/IKP%20hjemmetjenesten%202020-22%20Ferdig.pdf
https://sykehusetostfold.no/Documents/Kommunalt%20infeksjonskontrollprogram%20helseinstitusjoner%20-%20revisjon%202019.pdf
https://sykehusetostfold.no/Documents/Kommunalt%20infeksjonskontrollprogram%20helseinstitusjoner%20-%20revisjon%202019.pdf
https://kurs.nhi.no/sykepleier/grunnkurs/basale-smittevernrutiner/7a5ac42e-9291-5004-8792-ba29a405b6fb
https://kurs.nhi.no/sykepleier/grunnkurs/basale-smittevernrutiner/7a5ac42e-9291-5004-8792-ba29a405b6fb
http://salg.nhi.no/kom-i-gang/
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• Åpne: https://kurs.nhi.no/ og registrer deg som bruker hvis du ikke har gjort det før 

• Følg veiledningen du får på registeringssiden 

• Klikk på din yrkesgruppe, og deretter på kurset du skal ta. Klikk så på START. 

• Underveis i kurset så kan du få spørsmål om abonnement for å få tilgang til artiklene i NEL 

som ligger lenket til i kurset. Da skal du bare bruke samme brukernavn og passord som du 

bruker for å logge inn på kurs siden. 

 

NB!  Ikke registrer deg med mer enn en e-postadresse! 

Betalingskode: Ta kontakt med nærmeste leder for å få oppgitt betalingskode for innlogging.  

• Bruk koden du får av din leder for å «betale» for kurset du tar. Du får automatisk beskjed når 

du skal gjøre det 

• Koden må ikke forveksles med ditt personlige passord som du bruker for å logge inn 

• Koden må aldri videreformidles uten tillatelse fra enhetsleder 

 

Du har fri tilgang til alle kurs i avtaleperioden (unntatt legekurs). Bruk samme betalingskode på alle 

kurs. 

Brukerhjelp: 

• https://kurs.nhi.no/kontakt 

• Telefon: 73 89 47 60 

 

Etiske retningslinjer  

Etiske retningslinjer beskriver verdier, prinsipper og retning for høy etisk praksis.  

 

Som ansatt skal du alltid tilstrebe å utøve godt skjønn, være aktsom og vise hensyn når du jobber for 

Indre Østfold kommune. Det forventes at du gjør deg godt kjent med, slutter deg til og utfører 

oppgavene dine i tråd med prinsippene for Indre Østfold kommune. Hvis du trenger råd om hvordan 

du skal håndtere et bestemt etisk dilemma, kan du rådføre deg med din nærmeste leder eller en annen 

som har den nødvendige fullmakt. 

Compilo – prosedyrer og kvalitetssystem 

I COMPILO finner du alle prosedyrer, samt mulighet til å melde avvik. Logg deg inn via Innsiden 

(brukernavn/passord). Prosedyrene finner du under Dokumentbibliotek. Aktuelle prosedyrer knyttet til 

Koronasituasjonen er plassert i mappen Korona Covid-19 som ligger under Hovedprosesser. 

INNSIDEN - https://innsiden-web.apphb.com  

Spørsmål om prosedyrer 

Ved spørsmål om prosedyrer kan følgende personer kontaktes: 

Smittevern   

Håkon Johansen hakon.johansen@io.kommune.no  

Heidi Harefallet Slupstad heidi.harefallet.slupstad@io.kommune.no 

https://kurs.nhi.no/
https://kurs.nhi.no/kontakt
https://innsiden-web.apphb.com/
mailto:hakon.johansen@io.kommune.no
mailto:heidi.harefallet.slupstad@io.kommune.no
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Observasjonskompetanse 

Annette Bjerkenes annette.bjerkenes@io.kommune.no 

Palliasjon 

Håkon Johansen hakon.johansen@io.kommune.no  

Heidi Harefallet Slupstad heidi.harefallet.slupstad@io.kommune.no 

 

 

 

Opplæring for ufaglærte/frivillige 

Opplæring 

Målgruppe for denne opplæringsdelen er tilpasset ufaglærte vikarer og frivillige i helse- og 

omsorgstjenestene.  

I dette avsnittet vises vi til tilpassede lenker og anbefalinger for ufaglærte og frivillige som skal bistå i 

beredskapsarbeidet. I tillegg til å gå igjennom leksjonene under, anbefales det å gjøre seg godt kjent 

med virksomhetens egne rutiner, prosedyrer og bruk av utstyr. Vi vektlegger viktigheten av hele tiden 

å oppdatere kunnskap og ferdigheter, og å øve og repetere på de ulike prosedyrene. Spesielt gjelder 

dette generelle smittevernregler med særskilt fokus på av- og påkledning av smittevernsutstyr, 

observasjonskompetanse med fokus på ABCDE og varsling ved kritisk eller forverret helsetilstand. 

Alle ansatte må være kjent med virksomhetens organisering av varsling/respons-systemer.  

Pasientsikkerhet er helt sentralt i alt vi vi gjør, så spør alltid kompetent helsepersonell om du er 

usikker. 

 

Les mer om pasientsikkerhet her:  

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/ 

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet 

Hjemmebaserte tjenester:  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-

opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester 

Sykehjem:  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-

opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon 

 

 

 

 

mailto:annette.bjerkenes@io.kommune.no
mailto:hakon.johansen@io.kommune.no
mailto:heidi.harefallet.slupstad@io.kommune.no
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon
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Smittevern og observasjonskompetanse 

I tabellen under finner du en oversikt over lenker du bør være kjent med. Gå inn på de ulike lenkene, 

og gjennomfør digitale kurs. Bruk god tid, og diskuter gjerne innholdet med de rundt deg. I tillegg 

anbefales det å trene på av/på-kledning av smittevernutstyr på avdelingen.  

 

Introduksjonskurs til helse- og omsorgsarbeid 

https://abc.aldringoghelse.no/opplaering/for-vikarer-og-ufaglaerte/dette-maa-jeg-kunne/introduksjon-

til-helse-og-omsorgsarbeid/ 

FHI.no – alltid oppdaterte sider med fakta, råd, tiltak:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 

Video håndvask – ca 4 min: https://vimeo.com/165163727 

Koronasjekk.no – sjekk deg selv: https://koronasjekk.no/ 

Prosedyreverktøy: https://www.varnett.no/portal/ 

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten. 

https://www.fhi.no/contentassets/12d547f3152b41108b7e136874e6edcf/vedlegg/illustrasjoner/personli

g-beskyttelsesutstyr-primarhelsetjenesten-covid-19-05-03-2020.pdf 

Ta test om smittevern her https://www.kompetansebroen.no/courses/smittevern-kunnskapstest/?o=oa 

Film om av- og påkledning – husk å øve! 

https://vimeo.com/401437181/1e22b3c93d?fbclid=IwAR2wTyx_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCsXB

GtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk   

Retningslinjer for HLR under Covid-19 pandemien 

https://nrr.org/no/nytt/312-retningslinjer-for-hlr-under-covid-19-pandemien 

Førstehjelp og hjerte-lunge-redning https://nhi.no/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-voksen/ 

Observasjonskompetanse ABCDE gjelder for ufaglærte/frivillige som skal observere og rapportere om 

alvorlig syke pasienter https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2020/04/ABCDE-

skjema-KlinObsKommune_for-utskriftA4_ver3.6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://abc.aldringoghelse.no/opplaering/for-vikarer-og-ufaglaerte/dette-maa-jeg-kunne/introduksjon-til-helse-og-omsorgsarbeid/
https://abc.aldringoghelse.no/opplaering/for-vikarer-og-ufaglaerte/dette-maa-jeg-kunne/introduksjon-til-helse-og-omsorgsarbeid/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://vimeo.com/165163727
https://koronasjekk.no/
https://www.varnett.no/portal/
https://www.fhi.no/contentassets/12d547f3152b41108b7e136874e6edcf/vedlegg/illustrasjoner/personlig-beskyttelsesutstyr-primarhelsetjenesten-covid-19-05-03-2020.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/12d547f3152b41108b7e136874e6edcf/vedlegg/illustrasjoner/personlig-beskyttelsesutstyr-primarhelsetjenesten-covid-19-05-03-2020.pdf
https://www.kompetansebroen.no/courses/smittevern-kunnskapstest/?o=oa
https://vimeo.com/401437181/1e22b3c93d?fbclid=IwAR2wTyx_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCsXBGtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk
https://vimeo.com/401437181/1e22b3c93d?fbclid=IwAR2wTyx_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCsXBGtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk
https://nrr.org/no/nytt/312-retningslinjer-for-hlr-under-covid-19-pandemien
https://nrr.org/no/nytt/312-retningslinjer-for-hlr-under-covid-19-pandemien
https://nhi.no/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-voksen/
https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2020/04/ABCDE-skjema-KlinObsKommune_for-utskriftA4_ver3.6.pdf
https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2020/04/ABCDE-skjema-KlinObsKommune_for-utskriftA4_ver3.6.pdf
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Opplæring for autorisert helsepersonell 

Denne delen er tilpasset autorisert helsepersonell. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med 

de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonells 

kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjon for øvrig (Krav til helsepersonells yrkesutøvelse, 

Helsedirektoratet). I tabellen nedenfor vises det til aktuelle nettsider som bidrar til faglig forsvarlighet.  

Helsedirektoratets temaside om covid-19 (koronavirus) med anbefalinger og 

informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører: 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus 

Helsedirektoratets nye nettside for ansatte i sykehjem 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-

opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon 

Helsedirektoratet nye nettside for ansatte i hjemmetjenesten 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-

opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-

tjenester 

FHI Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten. Nedlastbare illustrasjoner, 

informasjonsskriv, undervisningsfilmer og skjemaer om nytt koronavirus (SARS-CoV-2) for 

helsetjenesten https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/informasjonsskriv-og-

skjemaer-til-bruk-

helsetjenesten/?fbclid=IwAR2vaIRK38dIFJqpOcmPW05QVnkVaa1PBiGL6qiFFPFphU7crUKCI

ReBQ_E 

Lindrende behandling 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-

helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon/lindrende-behandling 

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedringsarbeid er helt sentralt for å sikre god kvalitet og faglig 

forsvarlighet. Les mer om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedringsarbeid her: 

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/ 

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet 

I kvalitetssystemet Compilo finnes prosedyrer spesielt tilpasset hjemmebaserte tjenester og 

sykehjem i Indre Østfold kommune. Avdelingssykepleier ved de enkelt avdelinger gir tilganger 

her. 

 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/informasjonsskriv-og-skjemaer-til-bruk-helsetjenesten/?fbclid=IwAR2vaIRK38dIFJqpOcmPW05QVnkVaa1PBiGL6qiFFPFphU7crUKCIReBQ_E
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/informasjonsskriv-og-skjemaer-til-bruk-helsetjenesten/?fbclid=IwAR2vaIRK38dIFJqpOcmPW05QVnkVaa1PBiGL6qiFFPFphU7crUKCIReBQ_E
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/informasjonsskriv-og-skjemaer-til-bruk-helsetjenesten/?fbclid=IwAR2vaIRK38dIFJqpOcmPW05QVnkVaa1PBiGL6qiFFPFphU7crUKCIReBQ_E
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/informasjonsskriv-og-skjemaer-til-bruk-helsetjenesten/?fbclid=IwAR2vaIRK38dIFJqpOcmPW05QVnkVaa1PBiGL6qiFFPFphU7crUKCIReBQ_E
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon/lindrende-behandling
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon/lindrende-behandling
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet
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Smittevernsrutiner – E-læring 

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over hva autorisert helsepersonell må holde seg oppdatert på 

og kjenne til av nettsider og kurs i forhold til smittevern. 

NHI.no – grunnkurs om koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell. Kurset er tilpasset både 

for pasient, medhjelper, helsefagarbeidere, sykepleiere og leger (1 time): 

https://kurs.nhi.no/sykepleier/grunnkurs/nye-koronavirus-informasjon-og-rad-til-

helsepersonell/fa88dc36-95b1-5ed1-b128-b99527bb7b3c 

 

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten ved kontakt med personer med 

bekreftet eller mistenkt smittet med covid-19 (koronavirus): 

https://www.fhi.no/contentassets/12d547f3152b41108b7e136874e6edcf/vedlegg/illustrasjoner/pers

onlig-beskyttelsesutstyr-primarhelsetjenesten-covid-19-05-03-2020.pdf 

 

FILM: Denne filmen kan brukes når ansatte skal øve på smittevern i sykehjem. NB! Husk å benytte 

kirurgisk munnbind klasse 2.  

https://vimeo.com/401437181/1e22b3c93d?fbclid=IwAR2wTyx_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCs

XBGtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk   

 

 

 

 

Observasjonskompetanse for helsepersonell 

 

 

USHT Viken (Østfold) er fakultet for proACT (tidligere ALERT) for tilhørende kommuner. I 

vår region har vi gjennom mange år utdannet proACT instruktører, samt tilrettelagt kurs for 

helsepersonell innen observasjons- og vurderingskompetanse (proACT/ALERT). Nå er det tid for alle 

kommuner å ta dette systematisk i bruk.  

 

https://kurs.nhi.no/sykepleier/grunnkurs/nye-koronavirus-informasjon-og-rad-til-helsepersonell/fa88dc36-95b1-5ed1-b128-b99527bb7b3c
https://kurs.nhi.no/sykepleier/grunnkurs/nye-koronavirus-informasjon-og-rad-til-helsepersonell/fa88dc36-95b1-5ed1-b128-b99527bb7b3c
https://www.fhi.no/contentassets/12d547f3152b41108b7e136874e6edcf/vedlegg/illustrasjoner/personlig-beskyttelsesutstyr-primarhelsetjenesten-covid-19-05-03-2020.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/12d547f3152b41108b7e136874e6edcf/vedlegg/illustrasjoner/personlig-beskyttelsesutstyr-primarhelsetjenesten-covid-19-05-03-2020.pdf
https://vimeo.com/401437181/1e22b3c93d?fbclid=IwAR2wTyx_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCsXBGtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk
https://vimeo.com/401437181/1e22b3c93d?fbclid=IwAR2wTyx_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCsXBGtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk
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Klinisk observasjon for kommunene (KlinObsKommune) er en tilpasset kompetansemodell med 

fokus på grunnleggende ferdigheter innen det å observere, vurdere, iverksette tiltak basert på vitale 

målinger, kunne kommunisere og utøve rask respons for å sikre nødvendig helsehjelp når en pasients 

helsetilstand forverres. Ta kontakt med USHT eller sjekk ut filmer og materiale på 

www.kompetansebroen.no for å lære mer om klinisk observasjonskompetanse tilpasset for 

kommunene. 

 

Alle kurs innen klinisk observasjonskompetanse tilpasset for kommunene (se avsnittet 

«Observasjonskompetanse for helsepersonell) følger de nye nasjonale faglige rådene. 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/tidlig-oppdagelse-og-rask-respons-ved-forverret-

somatisk-tilstand 

 

Forskning viser til systematisk bruk av skåringsverktøyet NEWS2 for covid-19 pasienter: 

https://sykepleien.no/2020/04/covid-19-news2-kan-identifisere-de-svaert-alvorlig-syke 

 

OPPLÆRING og MALER:  

USHT har ferdige maler på observasjonsskjemaer og lommekort. Materialet inkluderer observasjons- 

og vurderingssystemer etter ABCDE metoden, NEWS2 skåringssystem og ISBAR 

kommunikasjonsverktøy. Alle maler/kort er trykket opp på særskilte ark som kan sprites/vaskes.  

 

Asymptomatiske symptomer på Covid- 19  

De vanligste symptomene ved COVID-19 er feber og luftveissymptomer som hoste og tung pust. Det er 

nå utarbeidet flere rapporter som viser at sykdommen også kan debutere med mage-tarm-symptomer 

(Aldring og helse). Asymptomatiske symptomer kan være: 

• økt fall og falltendens 

• inkontinens/urinretensjon  

• forverring av kroniske plager/lidelser 

• nyoppstått forvirring  

• delirium (endret atferd, hyper- eller hypoaktivitet) 

https://www.aldringoghelse.no/koronaviruset/ 

https://www.kompetansebroen.no/courses/delirium-og-kognitiv-svikt/?o=oa 

 

Utstyr til å utøve observasjons- og vurderingskompetanse 

Følgende utstyr må finnes tilgjengelig ved avdelingen/enheten: 

• Stetoskop  

• Pulsoksymeter 

• Blodtrykksapparat 

• Øretermometer 

• Blodsukkerapparat 

• Urinstix 

http://www.kompetansebroen.no/
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/tidlig-oppdagelse-og-rask-respons-ved-forverret-somatisk-tilstand
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/tidlig-oppdagelse-og-rask-respons-ved-forverret-somatisk-tilstand
https://sykepleien.no/2020/04/covid-19-news2-kan-identifisere-de-svaert-alvorlig-syke
https://www.aldringoghelse.no/koronaviruset/
https://www.kompetansebroen.no/courses/delirium-og-kognitiv-svikt/?o=oa
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• Målebånd 

• Lommelykt 

• NEWS-kort 

• Utstyr for måling av CRP 

 

Utstyret bør være samlet og lett tilgjengelig, og innholdet bør være kjent for personalet (som for 

eksempel akutt tralle, akuttsekk etc).  

 

Ønsker du eller din virksomhet hjelp til instruktørkurs eller opplæring for helsepersonell?  

Ta direkte kontakt med Annette Bjerkenes annette.bjerekens@io.kommune.no  

 

Aktuelle lenker om observasjons- og vurderingskompetanse (se tabell under). 

 

 

Materiale og filmer er om grunnleggende klinisk observasjonskompetanse, lynkurs i Proact, 

ABCDE og NEWS, og ISBAR for helsepersonell 

https://www.kompetansebroen.no/vitaleparametere/?o=oa 

For instruktører i proACT https://www.proactnorge.org/ (inkludert «lynkurs i proACT for etablerte 

instruktører). 

Film om sepsis – Tegne Hanne: https://stoppsepsis.no/ 

Retningslinjer tilpasset  HLR  under covid-19 pandemien 

https://nrr.org/no/nytt/312-retningslinjer-for-hlr-under-covid-19-pandemien 

Førstehjelp og hjerte-lunge-redning 

https://nhi.no/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-voksen/ 

 

 

Palliasjon 

Se Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) sin nettside om Koronasituasjonen: 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-

kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb/corona-nyheter- 

 

Vi minner om at det stadig utarbeides nye og mer tilpassede retningslinjer for å lindre 

kvelningsfornemmelser og lidelse for covid-19 smittede pasienter: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-forening-for-palliativ-

medisin/aktuelt/2020/covid-19-lenker-om-palliasjon-under-corona-pandemien/ 

Gerica 

Dokumentasjon i pasientjournal, se KS-læring nettkurs. Logg inn som gjesteleser (bruk din bankid) 

https://www.kslaring.no/mod/hvp/view.php?id=110058  

mailto:annette.bjerekens@io.kommune.no
https://www.kompetansebroen.no/vitaleparametere/?o=oa
https://www.proactnorge.org/
https://stoppsepsis.no/
https://nrr.org/no/nytt/312-retningslinjer-for-hlr-under-covid-19-pandemien
https://nrr.org/no/nytt/312-retningslinjer-for-hlr-under-covid-19-pandemien
https://nhi.no/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-voksen/
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb/corona-nyheter-
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb/corona-nyheter-
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-forening-for-palliativ-medisin/aktuelt/2020/covid-19-lenker-om-palliasjon-under-corona-pandemien/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-forening-for-palliativ-medisin/aktuelt/2020/covid-19-lenker-om-palliasjon-under-corona-pandemien/
https://www.kslaring.no/mod/hvp/view.php?id=110058
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PLO – meldinger og eLink. Bruk Hjelp-knappen inne i Gerica, og gå videre her via ulike manualer 

til både eLink og innleggelsesrapport til sykehuset.  

 

Legemiddelhåndteringskurs  

For helsepersonell som ønsker oppfriskning i legemiddelhåndtering. Se mal for innlogging NHI.no. 

https://kurs.nhi.no/ 

 

ESTER TIL PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING  

Tjenester til personer med utviklingshemming 

Personer med utviklingshemming er en sårbar gruppe under pandemien. De har ofte redusert evne til å 

fange opp og forstå informasjon myndighetene gir ut, og de har ofte redusert evne til å ta 

forholdsregler. De kan også utgjøre en fare for å smitte andre. Informasjon som står nevnt ellers i 

dokumentet gjelder for alle brukere/pasienter. 

Aldring og helse har en temaside om personer med utviklingshemming og koronavirus med seks ulike 

kapitler: https://naku.no/personer-med-utviklingshemming-og-koronavirus#block-nm-quiz-course-

header  

 

Tjenester til personer med rus eller psykiske lidelser 

Personer med rus eller psykiske lidelser er en sårbar gruppe under pandemien. De har ofte dårlig 

allmenn helsetilstand, dårlige boforhold og svekket evne til å ta forholdsregler. De kan også utgjøre en 

fare for å smitte andre. Informasjon som står nevnt ellers i dokumentet gjelder for alle 

brukere/pasienter. 

Helsedirektoratet har samlet anbefalinger knyttet til denne pasientgruppen:  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/ivaretakelse-av-personer-med-rus-og-

psykiske-lidelser-i-kommunen-under-koronavirus?malgruppe=undefined  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kurs.nhi.no/
https://naku.no/personer-med-utviklingshemming-og-koronavirus#block-nm-quiz-course-header
https://naku.no/personer-med-utviklingshemming-og-koronavirus#block-nm-quiz-course-header
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/ivaretakelse-av-personer-med-rus-og-psykiske-lidelser-i-kommunen-under-koronavirus?malgruppe=undefined
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/ivaretakelse-av-personer-med-rus-og-psykiske-lidelser-i-kommunen-under-koronavirus?malgruppe=undefined


 
 

13 
 

Kontaktinformasjon USHT Viken (Østfold) 

 

Ansatte i USHT Viken (Østfold) 

Wenche Elisabeth Hammer wenche.hammer@io.kommune.no 

Håkon Johansen hakon.johansen@io.kommune.no 

Eivind Bjørnstad eivind.bjornstad@io.kommune.no 

Annette Bjerkenes annette.bjerkenes@io.kommune.no 

Ina Kristin Blågestad ina.kristin.blagestad@io.kommune.no 

Marit Berger marit.berger@io.kommune.no 

Leder ved USHT Viken (Østfold) 

Wenche Charlotte Hansen wenche.charlotte.hansen@io.kommune.no  

 

 
 

 

 

Besøksadresse: Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen 

Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad 

Telefon: +47 69 68 10 00 (Innbyggertorg)  

E-post: wenche.charlotte.hansen@io.kommune.no 

Nasjonal nettside: https://www.utviklingssenter.no 
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mailto:hakon.johansen@io.kommune.no
mailto:eivind.bjornstad@io.kommune.no
mailto:annette.bjerkenes@io.kommune.no
mailto:ina.kristin.blagestad@io.kommune.no
mailto:marit.berger@io.kommune.no
mailto:wenche.charlotte.hansen@io.kommune.no
https://www.utviklingssenter.no/

