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Klargjøring/informasjon ved mottak av pasient
Screeningsspørsmål til alle pasienter og ledsager/foreldre som følger pasient/barn: Screeningspørsmål 
covid-19 før adgang til SSHF .
Svarer pasienten ja på et av spørsmålene skal den håndteres som mulig koronavirusinfeksjon og håndteres 
som beskrevet nedenfor. 
Pasienter med diaré isoleres etter gjeldende retningslinjer.

Sykehuset har besøkskontroll. I akuttmottak er det mye venting og uavklarte problemstillinger, besøk bør 
derfor utsettes til pasienten er på sengepost. Unntak er som alltid kritisk syke pasienter og pasienter med 
spesielle behov.

Pasient Personale

1. Triage/innmelding
AMK er bedt om å ringe 
tidlig inn ved alvorlig syk 
pasient for klargjøring av 
isolat før pasienten 
ankommer til sykehus.

Pasienten (og evt. pårørende) får 
umiddelbart på seg kirurgisk 
munnbind, tar dette på selv. Utenfor 
akuttmottak dersom mulig.

Medisinsk sekundærvakt kontakter 
infeksjonsmedisiner dersom behov for 
veiledning. 

2 Innkomst i 
akuttmottak 

Alle akuttmottak har 
dedikerte rom som 
pasienten skal legges på i 
påvente av flytting på 
post.

Pasienten (og evt. pårørende) får 
umiddelbart på seg kirurgiske 
munnbind. Pasienten tar på 
munnbind selv.
 

Påkledning: se Bruk av 
beskyttelsesutstyr ved covid-19
Smittefrakk, kirurgisk munnbind, 
hansker, beskyttelsesbriller/visir. Ved 
prøvetaking brukes visir.

NB! Ikke kast briller eller visir. 
De skal desinfiseres etter bruk med 
Virkon, med ti minutters virketid.

Det føres Logg over personer som går 
inn til pasient. Skjema henges på 
utsiden av rommet eller slusen på ren 
side. 

3 Isolat
Pasienten isoleres i 
henhold til 
dråpesmitteregime. 

Pasienten flyttes fortrinnsvis direkte 
til Kontaktsmitteisolat med sluse 
med munnbind på. Pårørende følger 
evt. med, munnbind på.

Den som transporterer pasienten 
direkte til isolat trenger ikke bruke 
beskyttelsesutstyr dersom pasienten 
benytter munnbind. Håndhygiene før 
og etter transport.
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Luftsmitteisolat  vurderes individuelt 
etter grad av luftveissymptomer og 
behov for aerosolgenererende 
prosedyre.

I isolatet: Dråpesmitteplakat 
koronavirus
Påkledning som over.
Ved aerosolgenererende prosedyrer 
benyttes åndedrettsvern (FFP3 eller 
FFP2) i stedet for munnbind og i tillegg 
hette. Aerosolgenererende prosedyrer 
ved mistenkt eller påvist covid-19

4 Prøvetagning Bruk en prøvepinne.
Ta prøve først i hals 
(tonsilleregionen)
Deretter dyp neseprøve 
(nasopharynx)

Pasienten nyser lett ved neseprøve, 
avtal hoste-/nyseretning (vekk fra 
deg).

For alvorlig syke anbefales 
ekspektorat prøve, i det prøve fra 
øvre luftveier fra alvorlig syke kan 
være falsk negative. 

Alle prøver tas i akuttmottak.

Ustabile pasienter fraktes direkte til 
isolat på intensivavdelingen og alle 
prøver tas der. 

Prøven tas når samtale / undersøkelse 
for øvrig er ferdig. Undersøker forlater 
rommet etter prøvetaking. 

For bruk av hurtigtest se: Bruk av 
hurtigtest ved mistanke om covid-19

5 Håndtering av 
prøver

Prøven behandles som en 
influensaprøve. Prøveglasset skal 
desinfiseres med Virkon eller 
overflatedesinfeksjonssprit før slusen / 
rommet forlates. Merkelappen settes 
på utenfor sluse/rommet.

6 Analyse av prøver Undersøkelsen utføres 7 dager i uken. 
(søndager i sommerferien, kan det kun 
brukes hurtigtest.)
Prøver fra sykehuset som ankommer 
mikrobiologen innen kl. 15 analyseres 
samme dag. Prøver anbefales levert 
fortløpende. Følgende frister gjelder:
Hverdager: Frist for innlevering av 
prøver til første oppsett er kl. 09. 
Første prøvesvar kan forventes ca. kl. 
13, siste ca. kl. 19.  
Lør-, søn- og helligdager: Frist for 
innlevering av prøver til første oppsett 
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er kl. 12. Første prøvesvar kan 
forventes ca. kl. 16 og siste ca. kl. 19. 
Mikrobiologen ber om at 
telefonhenvendelser begrenses.                                                                                                            
Alle svar overføres DIPS. Positive svar 
ringes ut 

7 Hjemsending av 
pasient fra 
akuttmottak.

 Egen bil om mulig
 Hentes av pårørende 

(husstandsmedlem)
 Ambulanse

Ved ambulansetransport skal pasienten 
ha på kirurgisk munnbind, og 
ambulansepersonalet benytter 
personlig beskyttelsesutstyr. 

8 Renhold / 
desinfeksjon av rom 
/ overflater i 
akuttmottak

 På dagtid / kveld: Kontakt 
Husøkonomen for smittevask: 
Desinfeksjon/ smittevask ved opphør 
av isolering og flekkdesinfeksjon

 Etter arbeidstid for Husøkonomen: 
Personalet ved akuttmottak utfører 
smittevask.

 følg: Dråpesmitteplakat koronavirus
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