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1. Endringer siden forrige versjon.
Dette er første versjon.
2. Hensikt, omfang, formål
Prosedyren er utarbeidet for at ansatte trygt skal kunne ta imot pasienter med kjent eller mistenkt
smitte av Coronavirus.
Prosedyren er en veileder for ansatte som skal ta imot pasient med mistenkt eller påvist smitte av
Coronavirus.
Formålet er å unngå smittespredning til omgivelser og andre mennesker.
3. Ansvar
Leder er ansvarlig for at prosedyren er kjent for de ansatte dette gjelder. De ansatte har et
selvstendig ansvar for å sette seg inn i, samt å følge prosedyren ved mottak av pasient.
4. Fremgangsmåte
 Pasienten skal være meldt på forhånd, og skal møte etter avtale på angitt sted utenfor
hovedinngangsdøren
 Ansatt tar på seg smittevernutstyr som hansker, hette, munnbind og eventuelt klinikkfrakk,
og går deretter ut og henter pasienten og leder vedkommende inn i slusen
 Det skal være minst mulig fysisk kontakt mellom ansatt og pasient
 I slusen får pasienten på seg munnbind, frakk, hette og hansker.
 For pasienter som skal direkte til nivå 2 utfør munnskyll (se prosedyre for munnskyll).
 Ansatt skifter hansker hvis pasienten har fått bistand til påkledning
 Pasienten følges til beredskapsrom i 1. etg., eventuelt annet sted om dette er avtalt
 Pasientene skal unngå å berøre kontaktpunkter som dørklinker, heisknapper, brytere ol.
Forklar pasienten hvorfor dette er viktig
 Pasientens munnbind tas av like før behandling og kastes i smitteavfall
 Ved avsluttet behandling må pasient ta på seg nytt munnbind
 Pasienten følges deretter ut av ansatt iført smittevernutstyr som beskrevet for mottak
 Ansatt må påse at pasient ikke berører kontaktpunkter i omgivelsene på vei ut
 Pasient tar av seg smittevernutstyr og kaster det i gul beholder i slusa, må desinfisere
hendene og pasienten forlater bygget
 Eventuell ledsager til barn følger samme prosedyre som pasient. Voksne pasienter har ikke
anledning til å ha med ledsager uten avtale
5. Avvik eller dissens
Avvik eller dissens meldes leder, og rapporteres inn i UiOs HMS avviks system
6. Henvisninger:
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https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/prosedyrer-ved-behandling-av-pasienterkoron.html
https://www.youtube.com/watch?v=RkjVa_EM9nw (påkledning av smittevernutstyr)
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