
SMITTEVERNDAGENE 

10. – 11. November

Lovisenberggata 8, Oslo

PROGRAM 

Torsdag 10. november

kl. 9:30 Frokost og registrering 

kl. 10:00 Velkommen – Trygve Ottersen, områdedirektør smittevern, FHI

Utbrudd – ordstyrer: Umaer Naseer, seniorforsker, FHI

kl. 10:10 Veien videre med covid-19 og fremtidig pandemihåndtering – Preben Aavitsland, fagdirektør, FHI

kl. 10:30 Luftveisvirus gjennom pandemien – hva kan vi vente oss denne vinteren? – Trine

Hessevik Paulsen, lege, FHI

kl. 10:50 Utbruddsetterforskning og FHI`s rolle overfor kommunehelsetjenesten ved håndtering

av utbrudd – Emily MacDonald, seksjonsleder, FHI

kl. 11:10 Panelsamtale og spørsmål fra publikum 

kl. 11:30 Pause 



Flyktninger, innvandrere og smittevern – ordstyrer: Trude Arnesen, 
overlege, FHI

kl. 11:50    Flyktninger, innvandrere og smittevern – aktuelt fra FHI – Karine Nordstrand, overlege, FHI

kl. 12:10 
TB screening – erfaringer fra kommunehelsetjenesten – Sarah Frandsen Gran, kommuneoverlege, 
Råde kommune

kl. 12:35 Huddifteri på asylmottak – Sarah Frandsen Gran, kommuneoverlege, Råde kommune

kl. 12:45  Spørsmål fra publikum 

kl. 13:00  Lunsj 

Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner – ordstyrer: Anne Olaug Olsen, 
overlege, FHI

kl. 13:45    Gonore i Bergen – håndtering av et "utbrudd" blant unge heteroseksuelle –  Marit Voltersvik, 
kommuneoverlege, Bergen kommune

kl. 14:00    Eliminasjon av hepatitt C som folkehelseproblem i Norge - Robert Whittaker, forsker, FHI

Smitteverntiltak under en pandemi – ordstyrer: Eirik Frønæs Vikum, FHI

kl. 14:15 Hvordan kan vi vite om smitteverntiltakene som anbefales under en pandemi fungerer? – Atle 
Fretheim, fagdirektør og senterleder, FHI og Senter for forskning på pandemitiltak (CEIR)

kl. 14:35 Hvordan påvirker det de ansatte og bedriftene når myndighetene 

anbefaler hjemmekontor? – Tale Skjølsvik, professor i teknologiledelse og 
prodekan for Innovasjon og arbeidsliv, Oslo Met

kl. 14:55 Pause 

kl. 15:10 Hva gjør vi når kostnaden av smitteverntiltak er høye for samfunnet? – Erik 
Magnus Sæther, partner, Oslo Economics

kl. 15:25    Hvem burde ha ansvaret for å vurdere tiltaksbyrde under en pandemi? Panelsamtale

kl. 15:55    Avslutning

kl. 12:25 Difteri – en glemt sykdom? – Berit Løkken Finess, seksjonsleder, FHI 



Fredag 11. november 

kl. 08:30 Frokost 

kl. 09:00 Velkommen – Siri Feruglio, fung. avdelingsdirektør, FHI

Handlingsplanen for et bedre smittevern – ordstyrer: Miriam Sare, overlege, 
FHI

kl. 09:10 Handlingsplanen i det store bildet: Hva er behovet og effekten av den og hvilken plass bør den ha? 
Hva er Helse- og Omsorgsdepartementets rolle? – Oliver Kacelnik, spesialrådgiver, HOD

kl. 09:25 Ny veileder i basale smittevernrutiner og eerfaringer med den nye webløsningen for 
håndhygieneobservasjoner – Mette Fagernes, seniorrådgiver, FHI

kl. 09:45 Hvordan er etterlevelsen av smitteverntiltak i norske sykehjem? Resultater fra den nasjonale 

indikatorundersøkelsen – Hanne Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder, FHI

kl. 10:00 Panelsamtale og spørsmål fra publikum 

kl. 10:15 Pause 

Antimikrobiell resistens (AMR) – ordstyrer: Kristian Rødland, overlege, FHI

kl. 10:35  Utviklingen i nye tilfeller av resistente mikrober under og etter pandemien 

– Mari Molvik, lege, FHI

kl. 10:55 Hva er kommuneoverlegenes rolle i antibiotikaresistens-arbeidet? –  Sigurd Høye, førsteamanuensis 
og leder, ASP

kl. 11:15 Internasjonale initiativer for å beholde verdifulle smalspektrede antibiotika og arbeid   

med utvikling av barneformuleringer – Christine Oline Årdal, seniorforsker, FHI

kl. 11:35 Panelsamtale og spørsmål fra publikum 

kl. 11:55 Pause 

Apekopper og nytt om vaksiner – ordstyrer: Anne Olaug Olsen, overlege FHI 

kl. 12:15 Apekopper – håndtering av en «ny» sykdom i Norge – Tone Bjordal Johansen, seniorforsker, FHI

kl. 12:35 Nytt om vaksiner – Brita Askeland Winje, seniorforsker, FHI

kl. 12:50 Lunsj 



Overvåkning – ordstyrer: Hilde Kløvstad, seksjonsleder, FHI

kl. 13:45 Hvordan overvåkes smittsomme sykdommer hos FHI, og hvordan har pandemien påvirket 

måten vi driver overvåkningen på? – Preben Aavitsland, fagdirektør, FHI

kl. 14:00 Nytt fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) – Astrid Løvlie, seniorrådgiver, FHI

kl. 14:15 Nytt fra Sykdomspulsen – Gry Marysol Grøneng, seniorrådgiver, FHI

kl. 14:30 Overvåkning av SARS-CoV-2 i avløpsvann – Elisabeth Madslien, seniorrådgiver, FHI

kl. 14:45 Panelsamtale og spørsmål fra publikum

kl. 14:55 Avslutning 


