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1 FORMÅL

Unngå at smittespredning blir større enn nødvendig ved å isolere smittede og finne smittedes
kontakter. Prosedyren gjelder både for primærintervju med personer som er mistenkt smittet 
med coronavirus, og for de mistenktes nærkontakter.

2 OMFANG

Prosedyren gjelder for alle som har fått i oppdrag på delegasjon fra kommuneoverlege å 
jobbe med enkeltsak eventuell utbruddsaker.

3 DEFINISJONER

Smittesporing er et verktøy for å redusere sykelighet og dødelighet.

Definisjon av bekreftet tilfelle: Pasient med laboratoriebekreftet infeksjon med Covid -19 
ved laboratorium med verifisert analysemetode uavhengig av klinikk.

Kriterier for testing, uavhengig av reiseanamnese (prioriteringer må tilpasses lokale forhold
og kapasitet)

 Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse

 Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

 Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle 
av covid-19.

 Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet

Per 18.03.20 har testlaboratoriene ikke kapasitet til å prioritere ansatte i helsetjenesten med 
pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon. Prioriteringer er gjort ut fra lokale 
forhold og kapasitet, etter fhi’s føringer.

Definisjon av nærkontakter.
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.
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 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.

4 ANSVAR OG MYNDIGHET

Det er kommuneoverlege som varsles om smitteutbrudd.
Det er delegert hvem som skal gjøre smittesporingen fra kommuneoverlege

5 BESKRIVELSE

Prosedyren omfatter to deler:
Primærintervju av mistenkt coronasmittepasient: følg vedlegg 1
Kartlegging av nærkontakter: følg vedlegg 2

6 HENVISNINGER

Smittevernloven 

Vedlegg 1 - Primærintervju

Vedlegg 2 – Kartlegging av nærkontakter

Folkehelseinstituttet

https://tqm.skien.kommune.no/skf/Publishing/ExternalAccess/LoadContent/10313?forOL1=skf
https://tqm.skien.kommune.no/skf/Publishing/ExternalAccess/LoadContent/10314?forOL1=skf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
https://tqm.skien.kommune.no/skf/Publishing/ExternalAccess/LoadContent/10313?forOL1=skf
https://tqm.skien.kommune.no/skf/Publishing/ExternalAccess/LoadContent/10313?forOL1=skf
https://tqm.skien.kommune.no/skf/Publishing/ExternalAccess/LoadContent/10313?forOL1=skf
https://tqm.skien.kommune.no/skf/Publishing/ExternalAccess/LoadContent/10314?forOL1=skf
http://www.fhi.no
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Primærintervju

1. Finn frem vedlegg 1 med påfølgende indexcasusskjema. Fyll ut det du kan før du 
ringer pasienten.

2. Ring den smittede og si hvem du er, og at det gjelder kartlegging av deg og dine 
nærkontakter fordi du er mistenkt smittet med coronavirus.

3. Kartlegg helsetilstanden og fyll inn informasjon i skjema. Informer pasienten om at 
dersom helsetilstanden anses å være dårlig, må pasienten kontakte 
fastlege/legevakt for vurdering. Informer også pasienten om, at dersom 
helsetilstanden skulle forverres på senere tidspunkt, må fastlege/legevakt kontaktes 
for vurdering. 

4. Informer pasienten om at vedkommende nå har hjemmeisolasjon i inntil 7 dager etter
siste symptom, og uansett minimum 14 dager. Les opp for pasienten:

«Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikken, på 
treningssenter, på besøk til andre, eller i øvrig oppsøke steder der det befinner seg andre 
mennesker. Du kan gå en tur i naturen. Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen 
helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har covid-19. Du bør ikke benytte offentlig 
transport eller taxi. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil. 
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. Vær grundig med hånd –og 
hoste/nysehygiene, og 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.»

Dersom den du snakker med ønsker hjelp med rådene, finner du dette på
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-
for-smitte/rad-til-pasienter-som-isoleres-i-hjemmet-ved-koronavirus-coronavirus/

5. Kartlegg hvem pasienten har vært i nærkontakt med (indexcasusskjema). Se under 
definisjon pkt. 3 for definisjon av nærkontakt.

6. Navn skal noteres ned sammen med telefon nummer - helst mobilnummer på egen 
liste (indexcasusliste).

7. Indexcasuslisten brukes som utgangspunkt i utføring av vedlegg 2 kartlegging av 
nærkontakter.

https://tqm.skien.kommune.no/skf/Publishing/ExternalAccess/LoadContent/10313?forOL1=skf
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-pasienter-som-isoleres-i-hjemmet-ved-koronavirus-coronavirus/
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Oppsporing av nærkontakter til påviste tilfeller av coronavirus.

Baseres på indexcasusliste av nærkontakter oppgitt etter primærintervjuet.

1. Sykepleier på responssenteret skal ringe ALLE på listen helt frem til svar.

2. Finn frem vedlegg 2 og fyll ut det du kan før du ringer pasienten.

3. Fortell hvem du er og at du ringer fordi vedkommende er oppgitt som en nærkontakt 
til NN, som har fått påvist smitte med coronavirus (ref. Smittevernloven § 2-2).

4. Kartlegg når personen sist hadde kontakt med den bekreftede eller mistenkt smittede
(fyll inn i skjema)

5. Kartlegg helsetilstanden og fyll inn i skjema. Informer pasienten om at dersom 
helsetilstanden anses å være dårlig, må pasienten kontakte fastlege/legevakt for 
vurdering og ev. testing for coronavirus. Informer også pasienten om, at dersom 
helsetilstanden skulle forverres på senere tidspunkt, må fastlege/legevakt kontaktes 
for vurdering. Dersom vedkommende må til legen sin eller må oppsøke annen 
helsetjeneste, ring helsetjenesten og informer om at du er nærkontakt til en med 
påvist covid-19 sykdom. Du bør ikke benytte offentlig transport eller taxi. Gi beskjed 
til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.

6. Informer personen om følgende ved å sende dem en mail:

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær 
kontakt med et bekreftet tilfelle eller som siste 14 dager har vært i utlandet. Det er viktig at du
er årvåken på utvikling av symptomer på luftveisinfeksjon. Dersom du er nærkontakt til en 
person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Hva innebærer hjemmekarantene:

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre.
Dette gjelder for de med hjemmekarantene:

 Skal ikke gå på skole eller jobb.

 Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke

 Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.

 Skal ikke ta offentlig transport.

 Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand

 Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved 
mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk 
eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til 
andre og unngå kø.

 Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.

https://tqm.skien.kommune.no/skf/Publishing/ExternalAccess/LoadContent/10314?forOL1=skf
https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/§2-2
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Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det 
er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for 
beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene 
med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging
og før måltider.
Hjemmekarantene varer i 14 dager fra du har vært i kontakt med et bekreftet tilfelle av 
covid-19 eller i 14 dager etter at du har vært i land som omfattes av 
karantenebestemmelser.

Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, regnes du som nærkontakt og skal 

være i hjemmekarantene. Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, 

men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.

Du skal være i karantene frem til isolasjonen av den syke oppheves og minimum 14 dager 

etter karantenen startet. Du bør ikke gå på jobb eller skole. Ikke bruk offentlig transport eller 

drosjer og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Du må daglig følge med på 

egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og hoste. Ta telefonisk 

kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.

Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere bør 

begrense sosial kontakt og unngå besøk.

Det er fint om du 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, eller blir vurdert for sykdommen covid-19. Dette vil hjelpe helsepersonell til å 

foreslå riktig behandling for den syke og samtidig gjennomføre tiltak som hindrer at andre blir

smittet.

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:

 Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg

 Før du skal ut av huset

 Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som 

sengetøy, bestikk osv.

Ved sykdom følges råd for hjemmeisolering:

«Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikken, på 
treningssenter, på besøk til andre, eller i øvrig oppsøke steder der det befinner seg andre 
mennesker. Du kan gå en tur i naturen. Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen 
helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har covid-19. Du bør ikke benytte offentlig 
transport eller taxi. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil. 
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. Vær grundig med hånd –og 
hoste/nysehygiene, og brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på 
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minimum 60 grader. Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, 
dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.»

7. Det skal kartlegges i eget skjema. Et skjema pr pasient pr telefonsamtale pga. ev. 
skanning og GDPR. Skjemaer som er ferdig utfylt legges i kassettsystemet. 




