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1. Endringer siden forrige versjon 

Første versjon 

 

2. Hensikt og omfang/formål. 

Coronavirus Covid 19 smitter via dråpesmitte og ved direkte og indirekte kontakt. Det er 

nødvendig å iverksette strenge tiltak som forhindrer videreføring av smitte. 

Prosedyren skal følges ved behandling av pasient med mistanke eller påvist Coronavirus smitte. 

Prosedyren er gjeldende for alle som planlegger og som skal behandle pasienter med påvist eller 

mistenkt smitte av Covid 19. For å gi pasienten god behandling og hindre at helsepersonell 

eksponeres for smitte, er det strengt nødvendig at alle som deltar i behandlingen følger denne 

prosedyren. Alle punktene skal følges.  

Ved akuttbehandling av påvist smittebærer benyttes separat behandlingsrom/beredskapsrom 

ved mottak.  

 

3. Ansvar 

Alle ledere er ansvarlig for at medarbeidere og studenter kjenner denne prosedyren. Alle 

helsearbeidere har selvstendig ansvar for å utøve faglig forsvarlighet, jfr. §4 i Helsepersonell 

loven. Smittevernutvalget er ansvarlig for oppdatering av prosedyre. 

 

4.0 Fremgangsmåte 

Arbeide i team på tre personer. En tannlege og en tannhelsesekretær skal alltid delta under 

konsultasjon/behandling, og skal ikke forlate rommet. En assistent på utsiden henter utstyr og 

leverer i døren, samt følger pasienten direkte ut etter behandlingen. Alle pasienter anbefales å 

gjennomføre munnskyll jfr prosedyre. Videre anbefales kofferdam ved bruk av roterende 

instrumenter. 

 

NB! Personell som skal oppholde seg i behandlingsrommet tar på:  

o Engangsfrakk med lange ermer 

o Åndedrettsvern/maske(P3)  

o Visir eller vernebriller. Ved bruk av egne briller/lupebriller skal visir benyttes 

o Hansker   

o Hette 

 

4.1 Ved akuttbehandling av kjent smittepasient 

Universitetet i Oslo 
Det odontologiske fakultet 
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 Avtal tid på telefon for mottak av pasient 

 Assistent møter pasienten ved inngangen (skal aldri sitte på venterom) 

 Unngå å håndhilse 

 Gi pasienten munnbind og sørg for at det tas på 

o Vis pasienten inn til klargjort behandlingsrom  

o Plasser pasient i behandlingsstol 

o Utfør behandling 

 Samtale med pasient i etterkant av behandling gjøres inne på behandlingsrommet – 

behandler beholder munnbind og øvrig verneutstyr på.  

 Pasient forlater behandlingsrommet og følges videre direkte ut av assistent 

4.2 Smitte som oppdages i løpet av konsultasjon i klinikk 

Når det fremkommer under opptak av anamnese at pasient kan være smittet av Coronavirus: 

 Utfør håndhygiene – be pasienten vente litt 

 Varsle at mistenkt Coronasmittet pasient kommer til behandling.  

 Ta på hansker 

Forklar pasienten at vi må ta forholdsregler, og at behandlingen flyttes til et annet rom 

o Ta på pasienten munnbind  

o Ta av hansker, utfør håndhygiene 

o Følg pasienten til behandlingsrom, hold avstand  

o Unngå at pasienten berører omgivelser, f.eks heisknapper, dørhåndtak etc. 

o Be pasienten sette seg i behandlingsstol inne på beredskapsrommet 

o Utfør håndhygiene 

 Utfør behandling. 

 Samtale med pasient i etterkant av behandling gjøres inne på behandlingsrommet – 

behandler beholder munnbind og øvrig verneutstyr på.  

 Pasient forlater behandlingsrommet og følges videre direkte ut av assistent 

4.3 Etter behandling:  

 Behandler og assistent desinfiserer unit inkl. sil og andre pasientnære elementer 

med Perasafe som er klargjort på forhånd. Påføres med fuktig klut. Husk 

horisontale flater, benker o.l. 

  Instrumentkurv pakkes med plastcover som anvist i prosedyre. Vaskekurv til 

utstyr ved kjent smitte 

 NB! Rent plastcover tas på vaskekurv etter at rommet er desinfisert 

 Behandler og assistent tar så av smittevernutstyr og legger det i smitteavfallspose.  

 Rommet forlates umiddelbart, med munnbind på, som deretter kastes rett i 

smitteavfall utenfor behandlingsrommet. 

 Utfør håndhygieniske tiltak 

 For å sikre at aerosoler har lagt seg, skal rommet stå i 35 minutter etter 
desinfeksjon når det har vært bruk av aerolsolgenererende instrumenter. Dersom 
behandlingen ikke omfatter aerosoldannende instrumenter skal Perasafe virke i 10 
minutter. Renholdspersonale går inn og vasker rommet etter anbefalt virketid ved 
desinfisering. 

 Varsle renhold på tlf 90877590 om smittevask. Oppgi tidspunkt for desinfeksjon.  

https://www.odont.uio.no/om/hms/lokale%20hms%20rutiner/prosedyre-vaskekurv-til-kjent-smitte.pdf
https://www.odont.uio.no/om/hms/lokale%20hms%20rutiner/prosedyre-vaskekurv-til-kjent-smitte.pdf
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       5.  Definisjoner 

6. Avvik eller dissens 

Avvik på denne prosedyren rapporteres straks til leder og meldes inn i UiO s HMS avviks system. 

 

7. Referanser og henvisninger 
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Lovdata 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 
https://www.odont.uio.no/ 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.odont.uio.no/

