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1 FORMÅL

Ivareta pasienten som får positivt svar og redusere smittefare.

2 OMFANG

Prosedyre for kommunelegene.

3 DEFINISJONER

4 ANSVAR OG MYNDIGHET

Positive prøvesvar på Corona ringes ut av kommunelege.

5 FREMGANGSMÅTE

1. Finn frem vedlegg 1 Primærintervju for personen som er testet positivt.

2. Ring personen, og presenter deg og hvor du ringer fra.

3. Informer om at prøven som ble tatt for coronavirus dato (les av vedlegg 1), er positiv, 

og at dette betyr følgende:

 isolasjonen du er i skal opprettholdes til det er gått 7 dager etter at siste 

symptom forsvant, og minst totalt 14 dager etter at testen var positiv.

4. Gjenta retningslinjene for hjemmeisolering:

 Du skal holde deg hjemme

 Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Hvis du ikke kan få hjelp til nødvendige 

innkjøp ol av noen rundt deg – kontakt fastlege for organisering av dette 

(hjemmetjeneste?)

 Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. 

dersom du får pustevansker)!

Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring 
helsetjenesten! Du må da fortelle at du har coronavirus.

 Du bør ikke benytte offentlig transport eller taxi. Gi beskjed til helsetjenesten 

dersom du ikke kan benytte egen bil ved behov for å oppsøke lege.

 Dersom mulig, bør du oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du 

bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad 

og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat 

håndkle.

 Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller 

host/nys i albuen. Kast brukte papirlommetørklær umiddelbart, og vask 

deretter hendene dine.
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 Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et 

alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70 prosent, dersom såpe 

og vann ikke er lett tilgjengelig.

 Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 
60 grader.

 Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak 
og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

5. Informer om at dersom noen bor sammen med deg, er de å regne som nærkontakter.

Nærkontakter skal ha hjemmekarantene. Hjemmekarantene er ikke helt det samme 

som hjemmeisolasjon, men omfatter følgende:

 Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis 

mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er 

hjemmeisolert.

 Nærkontakter bør unngå unødvendig sosial kontakt i 14 dager etter du sist 

hadde kontakt med personen som var smittet med koronavirus, eventuelt 14 

dager etter at personen ble erklært smittefri.

 Nærkontakter bør ikke gå på jobb eller skole og unngå offentlige områder. 

Ikke bruk offentlig transport eller drosjer.

 Nærkontakten må daglig følge med på egen helsetilstand med hensyn til tegn 

på luftveisinfeksjon som feber og hoste inntil 14 dager etter siste kontakt med 

pasienten eventuelt 14 dager etter at pasienten er erklært smittefri. Ta 

telefonisk kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.

 Det er viktig at nærkontakten bidrar til å observere symptomene til den som er
syk eller mistenkes å være smittet med koronavirus. Kontakt lege/legevakt om
tilstanden forverrer seg og informer om at personen har fått påvist 
coronavirus.

 God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, 
spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Husk også å vaske 
eller desinfisere hendene:

o Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg

o Før du skal ut av huset

o Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende
har brukt, som sengetøy, bestikk osv.

Dersom du har ytterligere spørsmål, kontakt din lege på telefon for nærmere 
informasjon. Det finnes også mange svar på www.fhi.no

http://www.fhi.no
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6. Oppsporing av nærkontakter, fra 1 dag før symptomdebut/antatt smittetidspunkt.

 Informer om at vi trenger å vite hvem vedkommende har vært i nærkontakt 
med fra 1 dag før symptomdebut (jobb, skole/bhg, sos.arr, trening osv)

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er 
bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut. Man regnes som 
nærkontakt i 14 dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet.

Med tett kontakt menes:

 Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19.

 Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) 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.

7. Be vedkommende lage en liste over nærkontakter, og informer om at 

vedkommende blir oppringt igjen for meddelelse av dette.

8. Oppgitte nærkontakter føres inn i eget skjema for oppsporing av nærkontakter.

(Hvis personen jobber i helsevesen eller på skole/i barnehage, skal 
kommuneoverlegen informeres om dette!)

9. Nærkontaktskjemaet leveres Responssenteret, som kontakter alle nærkontakter etter 

prosedyre.

10. Fyll ut MSIS-melding

6 HENVISNINGER

Folkehelseinstituttet

MSIS

https://tqm.skien.kommune.no/skf/Publishing/Document/LoadLocalContent/2436?forOL1=skf
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/skjemaer-og-meldingsgang-msis/
http://www.fhi.no/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/skjemaer-og-meldingsgang-msis/



