
 
Tiltaksbok Ambulanse 

 

Smittevern - Mistanke om eller bekreftet infeksjon med koronavirus  

HENSIKT 

Prosedyren beskriver håndtering av pasientkontakt for prehospitale tjenester under korona 

pandemien 

DEFINISJONER 

 COVID-19: Luftveissykdom forårsaket av koronavirus SARS-CoV-2 

 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 

Prosedyren gjelder for ambulansepersonell og personell på 802  

FREMGANGSMÅTE 

Håndtering av pasienter under koronavirus pandemien 

All prehospital pasientkontakt gjennomføres med tilpassede smitteverntiltak. Se under. Husk at man 

ikke skal gå med ringer, klokker, smykker etc.  

Pasienter med mistanke om eller bekreftet smitte med koronavirus skal håndteres med smittevern 

som ved dråpesmitte se tiltakskort -  smittevern – tiltak før, under og etter transport 

Når skal du mistenke at en pasient er smittet med koronavirus? 

Vi bruker et spørreskjema se - tiltakskort – Koronavirus - Skjema for screening kombinert med måling 

av temperatur for å identifisere pasienter med mistenkt eller bekreftet smitter 

Pasienter som har temperatur over 37,6 eller svarer ja på et av spørsmålene i skjemaet behandles 

som mistenkt eller bekreftet smittet. Dette meldes til….   på tlf. …. Se Tiltakskort – innmelding under 

korona pandemier 

Pasienter som ikke kan gjøre rede for smittestatus behandles som mistenkt smitte.  

Praktisk håndtering 

 AMK avklarer smitterisiko situasjonen mest mulig med innringer/ pasient på telefon 

 Brukt smittevernutstyr 



 Bruk screeningskjema og mål temperatur på alle pasienter, 

  Ved mistanke om smitte kontaktes akuttmottakslege/vakthavende medisiner på calling 4436 

 Ved spørsmål rundt transport/vurdering av pasient konsulter 802 

 Gi inhalasjoner hjemme hos pasienten og ikke i ambulanse dersom mulig  

 Bruk FFP3 masker ved aerosolgenerende tiltak (se under)  

Arbeidsfordeling 

 Avtal arbeidsfordeling så tidlig som mulig, fordel arbeidet mellom personellet slik at færrest 

mulig oppholder seg i "pasientsonen". Pasientsonen er definert som innenfor 1 meters 

avstand fra pasienten 

 Pårørende skal ikke følge i ambulansen med unntak av pasienter med åpenbart behov for 

ledsager (for eksempel barn) 

 Ledsager skal ikke plasseres i førerkupé, men sitte i sykekupeen og ha på hansker og 

munnbind 

 Døren mellom førerkupe og sykekupeen skal være lukket  

Tilpassede smitteverntiltak 

Ved all prehospital pasientkontakt i ambulanseavdelingen skal det brukes 

 Hansker 

 Munnbind 

 Øyebeskyttelse (briller eller visir).  

o Beskyttelsesbriller kan bli en begrenset ressurs. Disse skal derfor desinfiseres (ink til 

tiltakskort kommer) og gjenbrukes.  

Smitteverntiltak ved mistenkt/ bekreftet infeksjon med koronavirus 

 Det skal ikke være unødvendig personell tilstede. Dette inkluder lærlinger, hospitanter mm. 

 Det benyttes dråpesmitteregime, se tiltakskort - Smittevern – tiltak før, under og etter 

transport 

 Pasienten skal ha kirurgisk munnbind ved første mulighet dersom dette tolereres 

 Pasienter der det ikke kan gjøres rede for smittestatus, behandles som mistenkt inntil 

situasjonen er mer avklart. Det kan f. eks. være bevisstløse eller andre veldig akutt syke, uten 

komparente opplysninger 

 Dersom det underveis i pasienthåndteringen oppstår mistanke om at pasienten kan være 

smittet med koronavirus 

o Sett på pasienten kirurgisk munnbind (hvis dette tolereres)  

o Etabler dråpesmitteregime 

 Benytt to par hansker slik at det ytterste hanskeparet kan byttes ved forurensing av hanskene 

med biologisk materiale – tas ut? 

 Dersom det er behov for forstøver kan man gi denne før man tar pasienten ut i ambulanse 

dersom mulig.  

 Man benytter kirurgisk munnbind ved administrering av forstøver.    

Aerosolgenerende prosedyrer 

På grunn av smittefare ved aerosolgenererende prosedyrer, bør det planlegges nøye hvordan 

prosedyren skal gjennomføres i tillegg til hvilke arealer som best egner seg for gjennomføring av 



prosedyren. Om mulig reduseres bruken av aerosolgenererende prosedyrer til et minimum. Ved 

aerosolgenerende tiltak (se under) benyttes det tillegg FFP3 maske og hette 

Aerosolgenerende prosedyrer prehospitalt er (oppdatert fhi.no per 16.03.20) 

 Endotrakeal intubasjon/ekstubasjon 

 Bruk av I-gel 

 Manuell ventilering 

 Non invasiv ventilasjon  

 Hi-Flow 

 CPAP (ikke spesifisert med det er høy flow) 

Behov for sykehusinnleggelse/ legevaktsvurdering 

 Så langt som mulig bør mistanke om koronavirus avklares før innleggelsen 

 Meld alltid fra til mottakende sykehus eller legevakt før man ankommer eller går inn i 

lokalene for følgende  

o Pasienter med mistenkt/ bekreftet smitte 

o Pasienter med akutt luftveissykdom  

o Pasienter der det er etablert dråpe eller luftsmitte 

 Ved melding av pasient til mottakende avdeling/ legevakt vil nøyaktig leveringssted bli 

avklart 

Transport med ambulanse 

 Pasienter med mistanke om eller bekreftet smitte med koronavirus uten behov 

anestesilegetiltak transporteres av en ordinær ambulanse 

 Konferer med 802 lege ved spørsmål rundt transport  

 Dersom man har tid benyttes egen ambulanse som står i Skien eller på Notodden 

 Se tiltakskort – Smittevern – Koronavirus transport av pasienter  

Desinfeksjon av utstyr/ bil 

Papirbasert ambulansejournal og andre dokumenter er å regne som kontaminert hvis de er i 

sykekupeen. Husk også å desinfisere eller kaste ev penn 

 

Desinfeksjon med sprit av pasientsone og alle berøringspunkter og der pasienten har sittet/ligget er 

tilstrekkelig. 

Hvis sykekupeen er kontaminert av biologisk smittemateriale må opptørking og vask med såpe og 

vann utføres før desinfeksjon.  Se Ambulansebil - Hygiene og rengjøring  

Håndtering av uniform, smittefarlig avfall, tepper og sengetøy etter ambulanseoppdrag 

Uniform 

 Ved tilsølt eller smitteeksponert uniform, skal uniformen byttes før neste oppdrag. Brukt 

uniform vaskes eller emballeres i gul plastsekk for vask ved første anledning. 

Vernebriller 

 Vernebriller desinfiseres ved avkledning av verneutstyr for gjenbruk link til tiltakskort 

kommer).  

https://bliksundweb.no/v2/procedure_manual/216/cards/card_number/11333


o Ta av hansker, sprit hendene, ta på nye hansker, rengjør briller med 

Perasafe/OxyWipe/OxyFoam, ta av hansker, sprit hendene  

Avfall 

 Smitteavfall legges i gul plastpose og lukkes 

 Avfallet dobbelt-emballeres med en ekstra gul sekk som lukkes 

Sprøyter, kanyler o.l. 

 Stikkende/skjærende avfall legges i egen kanyleboks. Kanyleboksen skal maksimalt fylles 2/3 

full. Den lukkes og legges i spesialeske for smitteavfall med gul sekk. 

Tepper og sengetøy 

 Brukte tepper behandles som smittetøy og legges i gul plastsekk. Svært vått tøy legges i egen 

plastpose før det legges i plastsekken. 

 Forsvarlig emballert avfall håndteres etter retningslinjer 

 

Renhold av personell og utstyr/ bil 

Bilen må ryddes, synlig forurensning må fjernes. Smitteutstyr skal kastes i gul smittepose, 

se Ambulansebil - Hygiene og rengjøring for praktisk gjennomføring. Ikke bruk sprit på utstyret. 

Karantene 

Se Smittevern – Koronavirus - Karantene for personell 

REFERANSER 

 Pulsen:  

o Koronavirus - viktig informasjon til ansatte 

 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. 

INFORMASJON OM KORTET: 

 Opprettet: 27.02.20 

 Forfatter: Finn Robert Lund 

 Godkjent:  

 Versjon:  

 

https://bliksundweb.no/v2/procedure_manual/215/drafts/cards/4944/edit?index=drafts####CARD_LINK:12153####
http://pulsen.sthf.no/Sider/Koronavirus.aspx
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/
https://kvalsys.sykehuspartner.no/#/documents/12078
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