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1. KVALITETSMÅL 
Begrense risiko for smitte av Covid-19. 

 

 

2. GENERELT 
Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at personell som har pasient-/brukerrettet arbeid, ikke representerer unødig økt risiko for å 

bringe smitte inn i helseinstitusjonene, eller i pasientens/brukerens hjem.  Samtidig ligger det også i forsvarlighetskravet at 

helsepersonellet selv må utvise nødvendig aktsomhet. Under dette hører vurderingen av om de kan representere en risiko for 

at smitte spres til pasienter/brukere eller til annet helsepersonell.   

  

Utenlandsreiser – også til "grønne land og regioner" – kan representere en økt risiko for smitte av covid-19 inn i 

helseinstitusjoner dersom smittespredningen på stedet man reiser til er høyre enn ved arbeidsstedet.    

Helsepersonell og annet personell med pasientnært arbeid (eksempelvis driftsoperatører, renholdere og personell ved enkelte 

avdelinger i skole/barnehage), som velger å reise ut av Norge, skal testes etter hjemkomst og før de har nær kontakt med 

pasienter eller brukere. De bør også ha en særlig årvåkenhet ved eventuelle symptomer.   

Ansatte som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktige land, bør være særlig oppmerksom på smittefare. Ansatte bør ha en 

dialog med sin arbeidsgiver om besøket i forkant, slik at det kan tas nødvendige forholdsregler for å unngå økt risiko for 

overføring av smitte. For øvrig vises det til faglige råd på Folkehelseinstituttet nettsider 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronaviruscoronavirus/ 

Arbeidsgiver har et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært/ kan ha vært eksponert 

for SARS-CoV-2 eller vært på utenlandsreise siste 10 dager.   

 

 

3. UTFØRELSE 
Helsepersonell og annet personell med pasientnært arbeid (eksempelvis driftsoperatører, renholdere og personell ved enkelte 

avdelinger i skole/barnehage), som i løpet av de siste 10 dagene har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er 

omfattet av karanteneplikt («grønne» områder/land), skal informere arbeidsgiver ved nærmeste leder, så snart som mulig før 

1.arbeidsdag etter ferie, slik at de får ta nødvendige tester for SARS-CoV-2. Nærmeste leder er ansvarlig for å melde opp 

aktuelle egne ansatte til testing. 
 Oppmelding til testing foregår dagen før via nærmeste leder i tidsrommet kl. 13.45 til 15.15.  

 Oppmelding skjer på eget telefonnummer. Telefonnummer skal ikke oppgis til andre enn ledere/stedfortredere til leder.   

 Det er ikke testing i helgene.  

 Det mest hensiktsmessige er at test for SARS-CoV-2 utføres 4 dager etter hjemkomst til Norge. Negativ svar på slik test 

medfører at man kan starte på jobb uten restriksjoner. 

 Dersom testen tas mindre enn 4 dager etter ankomst til Norge og ansatt skal på jobb, må det tas to tester. Der skal 

foreligge negativ svar på test nr. 1 innen jobb kan startes. Test nummer 2 tas minimum 72 timer etter første test. Inntil 

negativt prøvesvar på test nr. 2 foreligger, må ansatt bruke munnbind på jobb dersom avstand til ansatte i helse og 

omsorg eller pasienter/brukere er mindre enn 1 m. 

 Ved behov for evt. avklaringer kan Eli Sævareid tlf: 482 33 698 eller Anne Brit W.Tengesdal tlf: 915 99 621 kontaktes.  

Den kommunale testingen av pasienter/brukere er «elektronisk» organisert via Eigersund kommunale legesenter (EKL) og 

svar på tester går elektronisk til EKL (kommuneoverlegen er rekvirent). Fastleger føres som kopimottaker, og får dermed 
også svar på testene. Det er EKL som informerer pasientene om prøvesvar.   

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronaviruscoronavirus/


Generelt ser vi følgende: Test som tas en tirsdag dagtid, transporteres til SUS tirsdag ettermiddag, testen «kjøres» onsdag, 

svar sendes til EKL sent onsdag ettermiddag (17-18 tiden). Pasientene får svar fra EKL torsdag formiddag. Dette er svartiden 

for negative tester. Eventuelle positive tester får kommuneoverlegen umiddelbart beskjed om – og tar hånd om. Tester som er 
tatt fredag formiddag får svar i løpet av helgen 


