
Rutiner og smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19, Seljord 
helsesenter: 

For pasienter gjelder: 

• For alle pasienter som tar kontakt med legevakt må det vurderes nøye hvorvidt de trenger 

konsultasjon. Alt som kan vente bør vente.  

• Men: sårbare grupper prioriteres, psykiske lidelser, eldre, så veldig viktig å ivareta de 

svakeste. Lav  terskel for telefonkontakt. 

• Pasienter som trenger konsultasjon møter mest mulig alene. Dette gjelder selvsagt ikke for 

barn, som kan ta med seg 1 av omsorgspersonene, eller andre som har vansker med å 

forklare seg uten hjelp av andre.  

• Alle med symptomer på øvre luftveissykdom  som trenger konsultasjon blir dirigert til 

helsestasjonsområdet. Skyvedørene på baksiden blir brukt som inngang.  

• Dersom pasienter tar kontakt i forbindelse med annen sykdom men i tillegg har symptomer på 

øvre luftveisinfeksjo (det vil si, hoste, feber, tungpust) skal de også møtes på 

helsestasjonsområdet. 

• Det står klart kirurgisk munnbind ved inngangen som pasienten selv tar på, med 

mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette, eller når det gjelder små barn. 

Pasienter skal i tillegg vaske hendene i vask i fellesareal med en gang etter innkomst. 

• Etter håndvask skal pasienten ikke oppholde seg i fellesarealet, men vises direkte inn i eget 

rom. Det er disponert 3 kontorer, det vil si at man maksimalt kan ha 3 pasienter inne om 

gangen. Dersom det er flere pasienter, bes de vente i bilen fram til det er ledig plass på 

rommene. 

• Munnbind kan eventuelt tas av på undersøkelsesrommet 

For helsepersonell gjelder:  

• Før man går inn på helsestasjonsområdet skal man ta på følgende beskyttelsesutstyr: 

 Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR) 

 Frakk med lange ermer 

 Hansker 

 Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)  

 Skoposer 

• IKKE ta mobilen din med inn på helsestasjonsområdet   

• Bytt hansker mellom hver pasient, man trenger ikke å bytte resten av beskyttelsesutstyr 



• Utstyr som har vært i kontakt med pasienten sprites og vaskes, overflater som pasienten har 

vært i kontakt med sprites og vaskes, for vaskerutiner, se  eget dokument for dette 

• Etter alle konsultasjonene er avsluttet tar man av seg beskyttelsesutstyr ifølge prosedyren i 

gangen på helsestasjon. Sprit hendene med antibakt som henger i gangen som desinfeksjon 

mellom hvert steg. Alt beskyttelsesutstyr kastes i bøtter og esker for risikoavfall, UNTATT 

brillene. 

• Brillene legges i desinfeksjon, se boksen på gangen. Brillene vaskes deretter i oppvaskmasin, 

håndteres med hansker.  

• Dersom man skal ta CRP jobbes det med skriftlige rutiner for dette 

• Videre er det tilgang på oksygen, masker, forstøverapparat med ventolin&atrovent, adrenalin,, 

blodgass og CPAP. Se annet dokument for anbefalte tiltak ved mistenkt eller bekreftet Covid-

19 

 

• Sjekk fhi.no jevnligfor oppdateringer  

• Videre:  

• Åndedrettsvern (FFP3, FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer. 

• Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene 

ved smitte med koronavirus.  

• Ved behov for innleggelse i sykehus, kontakt vakthavende lege. Sykehuset må varsles om at 

pasienten mistenkes for smitte med koronavirus.   
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