
 
 
 
 
Covid-19 Screeningsskjema for pasienter som skal til innleggelse, behandling eller undersøkelse 
ved Sykehuset Telemark. 
 

Vers 2.3, 13 oktober 2021 

Navn: 

 

Dato: 

 

 

ØRETEMPERATUR 

 

 

Vaksinasjonsstatus Dato 

Fullvaksinert fått dose 2 for mer enn 1 uke siden (eller fått 1 dose og hatt Covid-19. )  

Fått en dose for mer enn 3 uker siden og mindre enn 15 uker siden  

Uvaksinert, eller fått en dose vaksine for mindre enn 3 uker siden  
 

Spm Ja Nei Tiltak (ved ja) 

Har du fått symptomer med sår hals, 
rennende nese, tungpustenhet og fått 
hoste med feber eller mistet smaks-/ 
luktesansen eller er nærkontakt til noen 
som har påvist eller mistenkt Covid-19? 

  Isoleres frem til neg test 

 

Spm: Har du eller noen du bor sammen 
med: 

Ja Nei Tiltak (ved ja) 

Fått påvist covid-19? 
– i så fall når? 

  Isolasjon opphører etter 10 dager og 
minimum 48 timers symptomfrihet 

Vært i nærkontakt med noen som har 
fått påvist covid-19 eller blitt testet for 
covid-19? 
– i så fall når 

  Testes og isoleres inntil neg test 

Vært i områder som ikke er grønne 
utenfor Norge siste 10 dager? 

  Isoleres frem til neg test på dag 3 etter 
innreise 

Har du fått symptomer med sår hals, 
rennende nese, tungpustenhet og fått 
hoste med feber eller mistet smaks-/ 
luktesansen? 

  Testes og isoleres frem til negativ test 

 

Spm: Har du eller noen du bor sammen 
med:  

Ja Nei Tiltak (ved ja) 

Fått påvist covid-19? 
– i så fall når? 

  Isolasjon opphører etter 10 dager og 
minimum 48 timers symptomfrihet 

Vært i nærkontakt med noen som har 
fått påvist covid-19 eller blitt testet for 
covid-19? 
– i så fall når? 

  Testes og isoleres. Testes ut etter dag 7 

Vært i områder utenfor Norge som ikke 
er grønne siste 10 dager? 

  Isoleres ut karanteneperioden, kan 
testes ut etter 7 døgn 

Har du fått symptomer med sår hals, 
rennende nese, tungpustenhet og fått 
hoste med feber eller mistet smaks-/ 
luktesansen? 

  Testes og isoleres frem til negativ test 

 

Kontaktopplysninger på evt ledsager samt dato og signatur noteres på baksiden av arket.  


