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INFORMASJON OG OPPLÆRING OM KORONA (COVID-19) TILPASSET HELSEPERSONELL  
SARS-CoV-2 kan gi sykdommen koronavirus (COVID-19). I mange tilfeller gir viruset kun mild 
luftveissykdom, men det rapporteres også om alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen smitter mellom 
mennesker, inkludert smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. I Norge er antall smittede fortsatt 
økende, og vi vet foreløpig lite om omfang og konsekvenser av denne pandemien.    

  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Viken (Buskerud) har tilpasset en 
opplæringspakke med digitale lenker i tråd med gjeldende prosedyrer fra Folkehelseinstituttet (FHI) og 
Helsedirektoratet (Hdir). Les mer om USHT her www.utviklingssenter.no .     

Opplæringspakken deles i to og er tiltenkt autorisert helsepersonell, vikarer, frivillige og øvrige ansatte som 
skal arbeide pasientrelatert i krisesituasjonen med koronaviruset:  

• Opplæringspakke 1 tilpasses for ufaglærte og frivillige  
• Opplæringspakke 2 tilpasses for helsepersonell   

LEDERANSVAR – FAGLIG FORSVARLIGHET   
I en situasjon med store utfordringer og omveltninger slik som Covid-19 pandemien, er det behov for rask 
oppdatering og opplæring av ansatte. Hvilken kompetanse det er behov for, vil avhenge av hvordan pandemien 
utvikler seg. I dette dokumentet vektlegges åpne kilder som ikke krever betalingslisens, og er tilpasset den 
beredskapssituasjonen vi står i. Om lenker skrives ut, er det viktig å påse at disse holdes oppdatert i tråd med 
endringer fra Hdir og FHI.  

Folkehelseinstituttets (FHI) nettside: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  
Helsedirektoratets nettside om beredskap og krisehåndtering for koronavirus: 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-
19opplaeringsressurser   

Det er leders ansvar å sørge for at ansatte har kunnskap og ferdigheter til å utføre sine oppgaver.  Veileder 
til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.   

Det anbefales alle ledere å sende dette dokumentet til sine ansatte (alle tjenester i Helse og omsorg) for å 
sikre kontinuerlig oppdatering av kunnskaper og ferdigheter.    

Utviklingssenteret vil videre gjøre en kartlegging av personalets deltakelse i opplæringen, samt utbytte av 
det. Det innebærer at vi vil sende ut en mail med Questback. Det er frivillig å delta. Tilbakemelding på 
gjennomført opplæring vil kunne gis til enhetslederne i Helse og omsorg. Ta godt vare på hverandre, hold 
avstand og lykke til med kunnskapsarbeidet. 

  

http://www.utviklingssenter.no/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19opplaeringsressurser
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19opplaeringsressurser
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten
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COVID-19: INFORMASJON OG OPPLÆRING   
DENNE DELEN GJELDER FOR ALLE som yter tjenester i helse- og omsorgstjenestene i krisesituasjonen med 
koronasmitte (covid-19 pasienter)  

ALMINNELIG SMITTEVERN  
1. Alminnelige hygienetiltak i tråd med Folkehelseinstituttets råd til befolkningen. Rådene er hyppig og 
grundig håndvask, riktig hosting/nysing, ikke fingre i ansikt/nese/munn osv. Anbefalingene er 
arenauavhengige, dvs. at det samme gjelder enten man er i egen leilighet, i sykehjem, i fellesarealer, 
utendørs osv. Dette er tiltak som alle, uavhengig av smitte og mistanke om smitte, er bedt om å overholde 
for å forebygge smittespredning.  

2. Opprettholde sosial distanse (sitte, stå, gå osv. med anbefalt avstand, redusere sosial omgang mv). 
Anbefalingene er arenauavhengige, dvs. at det samme gjelder enten man er i egen leilighet, i sykehjem, i 
fellesarealer, utendørs osv. Dette er tiltak som alle, uavhengig av smitte og mistanke om smitte, er bedt 
om å overholde for å forebygge smittespredning.  

3. Karantene er en forskriftsfestet plikt for personer som har hatt nærkontakt med person som er 
bekreftet smittet jf. COVID-19-forskriften § 8. Tiltaket og rettsgrunnlaget er arenauavhengig, dvs. at det 
samme gjelder enten man er i egen leilighet, i sykehjem eller et annet sted.  

4. Testing og karantene/isolasjon ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon i tråd med føringer fra FHI, 
evt. undersøkelse og kortvarig isolasjon etter reglene i smittevernloven § 5-2 for personer som motsetter 
seg dette.  

5. Isolasjon er en forskriftsfestet plikt for personer som er bekreftet smittet, jf. COVID-19- forskriften § 11.  

6. Helsehjelp ved behov for dette, på grunn av COVID-19 eller annet. Her er rettsgrunnlagene de samme 
som ellers ved ytelse av helsehjelp.  

7. Tvungen legemiddelbehandling etter smittevernloven § 5-3 fjerde ledd er i denne sammenhengen ikke 
aktuelt. All nødvendig helsehjelp ved COVID-19 er å anse som ordinær helsehjelp etter definisjonen i bl.a. 
helsepersonelloven § 3 tredje ledd.  

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

  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-helsepersonell
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DEL 1 – OPPLÆRING FOR UFAGLÆRTE/FRIVILLIGE  
Lenkene som vises her er i hovedsak ment for ufaglærte og frivillige som skal bistå i beredskapsarbeidet. I 
tillegg til å gå igjennom leksjonene under, må alle samtidig gjøre seg godt kjent med rutiner og utstyr på 
avdelingen, samt øve på de ulike prosedyrene. Spesielt gjelder det av- og påkledning av smittevernsutstyr.  
Pasientsikkerhet er helt sentralt, spør alltid kompetent helsepersonell dersom du er usikker.   

Les mer om pasientsikkerhet her:   

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

OPPLÆRING  
Målgruppe for denne opplæringsressursen er tiltenkt ufaglærte vikarer og frivillige i ulike deler av helse- og 
omsorgstjenester.  

Hjemmebaserte tjenester: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-
krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-
omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester?malgruppe=undefined    

Sykehjem: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-
opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-
institusjon?malgruppe=undefined  

 

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 at alle trener på av/på-kledning av smittevernutstyr på avdelingen. 

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/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/  

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

Hjemmetjeneste/sykehjem: presentasjoner i PDF https://aoh-
prod.s3.amazonaws.com/documents/Dette_må_jeg_3.UTG._2016_Hele_WEB.pdf   

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?malgruppe=undefined
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester?malgruppe=undefined
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester?malgruppe=undefined
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon?malgruppe=undefined
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon?malgruppe=undefined
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-institusjon?malgruppe=undefined
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://vimeo.com/165163727
https://koronasjekk.no/
https://www.varnett.no/portal/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/
https://www.kompetansebroen.no/courses/smittevern-kunnskapstest/?o=oa
https://aoh-prod.s3.amazonaws.com/documents/Dette_m%C3%A5_jeg_3.UTG._2016_Hele_WEB.pdf
https://aoh-prod.s3.amazonaws.com/documents/Dette_m%C3%A5_jeg_3.UTG._2016_Hele_WEB.pdf
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Film om av- og påkledning – husk å øve!  
https://vimeo.com/401437181/1e22b3c93d?fbclid=IwAR2wTyx_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCsXB%20
GtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk  

Førstehjelp og hjerte-lunge-redning. Ved mistanke om COVID-19 smitte benyttes kun brystkompresjoner 
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/2018/06/Ahus-
lommeheftet-ABCDE.pdf  

 

 

DEL 2: OPPLÆRING FOR AUTORISERT HELSEPERSONELL  
Denne delen er i hovedsak tilpasset autorisert helsepersonell skal til enhver tid holde seg faglig oppdatert 
(Helsepersonelloven). I tabellen nedenfor vises aktuelle nettsider som til enhver tid tilpasses og 
oppdateres. 

Helsedirektoratets temaside om covid-19 (koronavirus) med anbefalinger og informasjonsmateriell for 
helsepersonell og andre offentlige aktører: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-
ogkrisehandtering/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-i-
helsetjenesten/  

Lindrende behandling https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-
krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-
omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester/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   

https://vimeo.com/401437181/1e22b3c93d?fbclid=IwAR2wTyx_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCsXB%20GtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk
https://vimeo.com/401437181/1e22b3c93d?fbclid=IwAR2wTyx_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCsXB%20GtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk
https://nhi.no/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-voksen/
https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2018/06/Ahus-lommeheftet-ABCDE.pdf
https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2018/06/Ahus-lommeheftet-ABCDE.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-ogkrisehandtering/koronavirus
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-ogkrisehandtering/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.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/informasjonsskriv-og-skjemaer-til-bruk-i-helsetjenesten/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/informasjonsskriv-og-skjemaer-til-bruk-i-helsetjenesten/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester/lindrende-behandling
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester/lindrende-behandling
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester/lindrende-behandling
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet
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Oslo kommune har utviklet to prosedyrer tilpasset hjemmebaserte tjenester som kan benyttes som 
grunnlag for utarbeidelse av lokale prosedyrer – https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-
krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/ansatte-i-kommunal-helse-og-
omsorgstjeneste/ansatte-i-hjemmebaserte-tjenester    

• Prosedyre observasjoner av pasienter i hjemmet med covid-19-smitte (PDF)   
• Prosedyre for stell av pasienter i hjemmet med covid-19-smitte (PDF)   

  

Utstyrssekk for hjemmebaserte tjenester:  

• Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har utarbeidet "Forslag til medisinskteknisk 
utstyr i en ABCD observasjon" 

 

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-
tilhelsepersonell/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/person
lig-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_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCsXB%20
GtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk    

 

 

 

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.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/Prosedyre%20observasjoner%20av%20pasienter%20i%20hjemmet%20med%20p%C3%A5vist%20covid-19.pdf/_/attachment/inline/3d4bc534-ddf6-4ff8-b107-cd1862721da9:ac90cb31fe36273fa903e213ed67ee758dee46f4/Prosedyre%20observasjoner%20av%20pasienter%20i%20hjemmet%20med%20p%C3%A5vist%20covid-19.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/Prosedyre%20for%20stell%20av%20pasienter%20i%20hjemmet%20med%20p%C3%A5vist%20covid-19.pdf/_/attachment/inline/28229394-305b-4a29-b9bc-00b7430ce4b1:5f9879a70b7693b1967ad2abf2c3106f46987df0/Prosedyre%20for%20stell%20av%20pasienter%20i%20hjemmet%20med%20p%C3%A5vist%20covid-19.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/Forslag%20til%20medisinsk%20teknisk%20utstyr%20i%20en%20ABCDE%20observasjon.pdf/_/attachment/inline/d22f9e16-feac-47cb-8a20-fde79184b4ca:30351773200dd751a8f736b95a53715b9120a2d8/Forslag%20til%20medisinsk%20teknisk%20utstyr%20i%20en%20ABCDE%20observasjon.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser/Forslag%20til%20medisinsk%20teknisk%20utstyr%20i%20en%20ABCDE%20observasjon.pdf/_/attachment/inline/d22f9e16-feac-47cb-8a20-fde79184b4ca:30351773200dd751a8f736b95a53715b9120a2d8/Forslag%20til%20medisinsk%20teknisk%20utstyr%20i%20en%20ABCDE%20observasjon.pdf
https://kurs.nhi.no/sykepleier/grunnkurs/nye-koronavirus-informasjon-og-rad-tilhelsepersonell/fa88dc36-95b1-5ed1-b128-b99527bb7b3c
https://kurs.nhi.no/sykepleier/grunnkurs/nye-koronavirus-informasjon-og-rad-tilhelsepersonell/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_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCsXB%20GtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk
https://vimeo.com/401437181/1e22b3c93d?fbclid=IwAR2wTyx_uo8d6xAaxto57heI04nOQbcliCsXB%20GtrUcYX_Vihaen0IoO4xhk
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USHT er fakultet for proACT i Buskerud. Vi har mange utdannede proACT instruktører, samt helsepersonell 
som har gjennomført proACT kurs. Nå er det tid for å ta dette systematisk i bruk.   

  

Klinisk observasjon for kommunene (KlinObsKommune) handler om grunnleggende ferdigheter for å 
observere, vurdere, iverksette og kommunisere 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.   

 

USHT har ferdige maler på skjemaer/lommekort på observasjonsskjemaer, NEWS2 og ISBAR. 

Vi jobber med å få trykket opp lommekort, som kan sprites/vaskes. Disse vil distribueres ut til kommunene, 
når det er klart! 

 

I tabellen under vises en oversikt over sentrale lenker/filmer som autorisert helsepersonell bør være kjent 
med. 

Film om proACT (ca 40 min): 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=TM5OX5thgGk&feature=youtu.be  

FILM om ABCDE og NEWS2:   

https://www.kompetansebroen.no/film/abcde-og-news/?o=oa  

FILM om ISBAR kommunikasjonsmodell: 

http://www.kompetansebroen.no/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=TM5OX5thgGk&feature=youtu.be
https://www.kompetansebroen.no/film/abcde-og-news/?o=oa
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https://www.kompetansebroen.no/film/isbar-kommunikasjon/?o=oa  

Pasientsikkerhetsprogrammet og tidlig oppdagelse av forverret tilstand : 

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-
tilstand  

Film om grunnleggende klinisk observasjonskompetanse for helsepersonell : 

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

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

Førstehjelp og hjerte-lunge-redning. Ved mistanke om COVID-19 smitte benyttes kun 
brystkompresjoner: https://nhi.no/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-voksen/  

Kognitiv svikt og delirium, E-læring fra Kompetansebroen:  

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

Isolering. Kurs laget av Helse Nord – tidsbruk ca.30 min:  

https://scormdeler.helsenord.no/div/kurs/isolering/story_html5.html  

 

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/informasjon-om-corona-med-rad-om-symptomlindring  

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/  

  

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-courseheader    

 

https://www.kompetansebroen.no/film/isbar-kommunikasjon/?o=oa
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand
https://www.kompetansebroen.no/vitaleparametere/?o=oa
https://stoppsepsis.no/
https://nhi.no/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-voksen/
https://www.kompetansebroen.no/modul/delirium-og-kognitiv-svikt/?o=oa
https://scormdeler.helsenord.no/div/kurs/isolering/story_html5.html
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb/informasjon-om-corona-med-rad-om-symptomlindring
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb/informasjon-om-corona-med-rad-om-symptomlindring
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://naku.no/personer-med-utviklingshemming-og-koronavirus#block-nm-quiz-courseheader
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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:   

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/ivaretakelse-av-personer-med-rus-og-psykiske-lidelser-i-kommunen-under-koronavirus
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