Lillehammer 13.01.2021

Ytterligere opplæringsressurs for smittesporing er nå lansert på
Kompetansebroen.
Kommunenes innsats er av stor betydning for håndteringen av pandemien. Folkehelseinstituttet v/Line
Vold uttalte på kommunemøte den 07.01.2020 at kommunene er «spydspissen i responsen». Selv om vi
nå har begynt med vaksineringen, er situasjonen fortsatt ustabil. Vi ser høye smittetall nasjonalt og
urovekkende smittesituasjoner i Europa, ikke minst også nye virustyper som kan se ut til være mer
smittsomme.
Vi må være forberedt på at vaksinering og TISK arbeidet med håndtering av stigende smittetall og
utbruddshåndtering må kunne håndteres samtidig og med raskt oppskalering. I tillegg til opplæring
av egne ansatte som kan forsterke smittesporingsteamet ved behov, kan personellressurser
via bla frivillige organisasjoner og NAV være med å danne en reservepool av smittesporere.
Helsedirektoratet sendte 04.01.2021 ut en liste over mulige tiltak for kommuner med
bemanningsutfordringer.
For å bistå kommunene i arbeidet med å lære opp nye smittesporere har Statsforvalteren i Innlandet og
Helsedirektoratet laget digitale opplæringsressurser som er gratis tilgjengelig på Kompetanseboren. Den
praktiske opplæringen må foregå i den enkelte kommune.
Om opplæringsressursen
Opplæringsressursene innen smittesporing på Kompetansebroen er bygget opp slik:
 NY Opplæring i smittesporing, del 1 gir innføring i temaet- for personer uten helsefaglig

bakgrunn

 Helsedirektoratets kurs i smittesporing med tilhørende kunnskapstest og kursbevis er
hovedkurset, del 2- for alle uavhengig av kompetansenivå
 Utdypende del 3 fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Inneholder regionale eller lokale
tilpasninger, men temaene er aktuelle også i Innlandet- for de som har et ønske om å fordype seg

Opplæring i smittesporing, del 1 har blitt til i et samarbeid mellom Statsforvalteren i Innlandet, Høgskolen
i Innlandet og lokale smittesporere, i dialog med Helsedirektoratet og Kompetansebroen. Kurset er tenkt
som en innføring i temaet for personer uten helsefaglig bakgrunn, og lagt opp slik at det kan
gjennomføres før kursdeltakeren går over til Helsedirektoratet sitt nasjonale kurs med etterfølgende
kunnskapstest.

Opplæring i smittesporing, del 1 inneholder tre temaer og moduler med avsluttende spørsmål til

slutt. Kursdeltakeren vil i kurset få
 Innblikk i hvordan den sentrale helseforvaltningen i Norge er bygd opp med fokus på smittevern
og smittesporers rolle og oppgaver.
 En kort innføring i viktige juridiske rammer som smittesporing reguleres av.
 Teoretisk rammer rundt kommunikasjon, samt hvordan gjennomføre et telefonintervju med en
nærkontakt.
I kurset Opplæring i smittesporing, del 1 er det satt fokus på oppfølging av nærkontakter. Oppfølging av
indekstilfellet er en oppgave som ikke omhandles i dette kurset. Om det er nyttig for deltakeren å ta alle
tre kursene, eller om det er tilstrekkelig å ta det nasjonale kurset fra Helsedirektoratet kommer an på
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hvilken kunnskap kursdeltakeren har om temaet fra før. Det er likevel viktig at alle tar den avsluttende
nasjonale kunnskapsprøve. Opplæringsressursen er et digitalt kurs, og må suppleres med praktisk
opplæring i kommunene (for eks. bruk av smittesporingsverktøy, lokale rutiner m.m.).
Etter ha gjennomført det nasjonale smittesporingskursetblir deltakerne oppfordret til å følge med på
kommuners hjemmesider for å se etter stillingsannonser for smittesporere, eventuelt ta kontakt med
aktuelle kommuner direkte for å tilby sin kompetanse. Vi ber om at kommunene legger ut informasjon om
kontaktperson for rekruttering på sine hjemmesider, og forbereder et system som tar godt imot og
registrerer de som tar kontakt.
For å bli en operativ smittesporer må kommunene legge til rette for den praktiske opplæringen. Vi er klar
over at det å skulle lære opp nytt personell og frivillige kan oppleves som en ekstra belastning for en
allerede utfordret tjeneste. Samtidig er det behov for å være så godt rustet som mulig og ha en solid pool
av reservepersonell. Vi vil i februar gje nnom vanlig rapporteringen be om en tilbakemelding på
kommunenes kapasitet for dette.
Ved spørsmål om denne opplæringsressursen ta kontakt med
Elin Amrud
Seniorrådgiver
elamr@statsforvalteren.no
61 26 61 06

