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1. Endringer siden forrige versjon 

Første versjon 

2. Hensikt og omfang/formål 

Prosedyre for tiltak når det fremkommer at en tidligere antatt frisk ansatt, student eller pasient har fått 

påvist smitte med Corona/Covid-19 etter behandling eller arbeid i klinikk ved fakultetet. Prosedyren 

gjelder for alle ansatte og studenter ved fakultetet 

3. Ansvar 

Ansvar for oppfølging ligger i lederlinjene ved fakultetet. Alle ansatte har selvstendig ansvar for å 

holde seg oppdatert på styrende dokumenter. Ansatte og studenter har ansvar for å varsle ledelse 

og/eller studieavdeling ved påvist smitte 

4. Fremgangsmåte 

1.  Når det fremkommer at en ansatt eller student er testet positivt for Coronavirus/Covid-19 

etter arbeid i klinikk ved OD 

a. Hvilke pasienter er behandlet de siste 48 timer 

i. Varsle pasientene og informere om testing 

b. Hvilke andre ansatte har personen vært i kontakt med 

i. Varsle alt involvert personell  

c. Hvor har den ansatte utført arbeid 

i. Kartlegg områder, desinfeksjonsmetode og renhold som er utført 

ii. Varsle renhold om hendelse 

iii. Har vedkommende oppholdt seg under 2m avstand i lengre enn 15 min til 

den smittede uten verneutstyr f.eks. i garderobe, møter, spiserom, i 

klinikken 

iv. Hvis ja; vurdere i samråd med bydelsoverlegen/kommunelegen 

hjemmekarantene i 10 dager for involverte personer iht til punkt iii  

d. Ytterligere tiltak, som for eksempel arbeidsrestriksjon utover 

bydelsoverlegen/kommunelegens anbefaling, vurderes av arbeidsgiver etter en 

helhetsvurdering  

 

2. Når det fremkommer at pasient som har vært til behandling i klinikk ved OD tester positivt 

for Coronavirus/Covid-19 innen 48 timer etter behandling ved klinikkene 

a. I hvilken klinikk ble pasienten behandlet 

b. Hvilken behandling ble utført 
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c. Hvem var involvert i behandlingen 

i. Varsle involvert personell, informere om testing  

d. Ble påkrevd smittevernutstyr benyttet av alt involvert personell under behandling 

i. I samråd med bydelsoverlegen/kommunelegen vurderes eventuell 

karantene 

e. Hvilket venterom ble benyttet av pasienten 

i. Oppholdt det seg andre pasienter mindre enn to meter og mer enn 15 

minutter på samme venterom 

ii. Hvis ja pkt. i.; varsle pasientene og informer om testing og ta kontakt med 

bydelsoverlege/kommunelegen for vurdering vedrørende karantene 

f. Ytterligere tiltak som for eksempel arbeidsrestriksjon utover 

bydelsoverlegen/kommunelegens anbefaling, vurderes av arbeidsgiver etter en 

helhetsvurdering av hendelsen 

 

3. I en uoversiktlig smittesituasjon blant ansatte eller studenter kontakter ledelsen 

bydelsoverlegen for vurdering av tiltak.  

 

5. Avvik eller dissens 

Avvik på overholdelse av retningslinjer meldes nærmeste leder og meldes i UiO.s HMS avvikssystem 

6. Referanser og henvisninger 
Forside - Det odontologiske fakultet 
Folkehelseinstituttet - FHI 
Covid-19 (koronavirus) - Helsedirektoratet 

https://www.odont.uio.no/
https://www.fhi.no/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

