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Tiltaksbok Ambulanse  
 

Smittevern – Koronavirus – Karantene helsepersonell 

HENSIKT 
Beskrive praktiseringen av karanteneråd for ambulansepersonell ved STHF. 

DEFINISJONER 
• Mistenkt tilfelle: Pasient som oppfyller kriteriene for mistanke om infeksjon med koronavirus 

men som ikke er bekreftet med laboratorieprøver 
• Bekreftet tilfelle: Person med laboratoriebekreftet infeksjon med koronavirus ved uavhengig 

av klinikk 
• Nærkontakter: Personer som har vært utsatt for høyrisikoeksponering. Dvs. at de har blitt 

eksponert for smitte de siste 14 dagene. Enten i form av nærkontakt med en smittet eller 
fordi man har reist 

• Lavrisiko kontakter: Personer som kun mulig er eksponert for smitte i løpet av de siste 14 
dagene. I løpet av kort tid vil helsepersonell med pasientkontakt være oppfylle kriteriene for 
lavrisikokontakt. Inkludere kontakt med pasient med bekreftet smitte der man har benyttet 
korrekt smittevern. 

ANSVAR 
Ambulansepersonell er ansvarlig for å følge prosedyren 

FREMGANGSMÅTE 
Personer som har vært utsatt for lavrisikoeksponering og utvikler symptomer 

• Skal ikke reise på jobb men tar kontakt med nærmeste leder og lege 
• Leder kontakter smittevakta for vurdering om testing  

Personelle som har vært utsatt for høyrisikoeksponering: 
Hjemmekarantene gjelder for følgende grupper: 

• Nærkontakt (se under) til person som har fått påvist covid-19 
• Personer som har vært utenfor Norge siste 14 dager 

Varighet på karantene 
Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått 
påvist viruset. Dette gjelder også om man i perioden har testet negativt for koronavirus. 

Varigheten av karantene etter utenlandsreise er 14 dager  

Personer som er i karantene og som får symptomer på luftveisinfeksjon skal ha hjemme isolasjon 
inntil man er frisk, og minimum 14 dager etter karantenen startet. 

NÆRKONTAKTER 
Med nærkontakter (høyrisikoeksponering) menes personer som i løpet av de siste 14 dagene:  
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• Har oppholdt seg i nærheten av (ansikt til ansikt) med en pasient som er bekreftet syk med 
SARS-CoV-2 uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr. 

• har vært i samme rom samtidig som aerosolgenererende prosedyre på bekreftet pasient ble 
utført uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr. 

• Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19. 
• Har hatt direkte fysisk kontakt (for eksempel ved håndhilsning) med en som er bekreftet syk 

med covid-19. 
• Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som 

er bekreftet syk med covid-19. 
• Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person 

som er bekreftet syk med covid-19. 
• Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) 

med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 
meters avstand. 

• Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt 
tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha 
brukt anbefalt beskyttelsesutstyr 

• Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet 
syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly. 

• Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19. 

LINKER 
• Folkehelseinstituttet  

o Tiltak i spesialisthelsetjenesten ved mistenkt og bekreftet smitte med nytt 
koronavirus 

o Definisjoner av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19  
o Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19 

• HELIX   
o Koronavirus (Coronavirus). Håndtering av pasienter med mistenkt eller kjent 

infeksjon med koronavirus SARS-CoV-2. 
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/#definisjon-av-et-sannsynlig-tilfelle
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/
https://kvalsys.sykehuspartner.no/#/documents/12078
https://kvalsys.sykehuspartner.no/#/documents/12078
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