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SARS-CoV-2 og covid-19

Første koronavirus oppdaget i 1965

RNA virus som ofte muterer

Kan gi sykdom hos dyr og mennesker 

Årsak til ca. 15% av all forkjølelse

SARS-CoV-2 er navnet på et nytt koronavirus som 
gir sykdommen covid-19

Dette viruset er nytt for mennesker -> blir ikke 
gjenkjent av immunforsvaret.  

Om viruset – smitteveier 



Smitteveier

• Dråpesmitte
• Direkte kontaktsmitte
• Indirekte kontaktsmitte

• Viruset må infisere levende celler for å 
formere seg

• 80% trolig milde symptomer
• Viruset kan gi kraftig aktivering av 

immunforsvaret -> betennelse i lungene



Tilfeller i Norge per 04.05.2020
• 182 285 testet for covid-19
• 7 847 har påvist covid-19
• Gjennomsnittsalder for tilfellene er 46 år
• 50 % er menn
• 1010 sykehusinnleggelser, ved 975 av disse:

• 59 (6%) registrert som helsepersonell 

Konsekvenser av smitte
• 215 intensivbehandlet

•Gj.snitt alder; 62 år, 74 % er menn
• 208 døde (60 % på sykehjem el.)

•Gj.snitt alder for de døde; 82 år



Smittevernråd - prinsipp

Dråpesmitte 

•Avstand
•Hostehygiene

Direkte 
kontaktsmitte 

•Avstand
•Håndhygiene

Indirekte 
kontaktsmitte 

•Håndhygiene
•Renhold 

• Kunnskap
• Organisering
• Fasiliteter
• Samarbeid

Bryter smitteveiene 
SYKE ISOLERT MINIMERE RISIKO FOR 

SMITTE FRA A- OG  
PRESYMTOMATISKE 
SMITTEBÆRER



Syke isolert
Tiltak for å hindre at syke personer kommer i lokalet

Ansatte – ikke på jobb ved kjent eller mistenkt smitte eller symptomer på luftveisinfeksjon

Brukere - spør brukere før konsultasjon om de selv eller andre husstandsmedlemmer 
utvikler eller har symptomer på luftveisinfeksjon

Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke 
skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten

Ansatte og brukere – forlate lokalet umiddelbart ved tegn på sykdom, ta ev. på munnbind 

Vurder konsultasjoner via telefon eller video

Heng opp informasjon til foresatte/barn/elever om råd for å unngå smitte.



Hold avstand 
En eller to meter?

To meter ved kjent smitte

To meter og 15 minutter for definisjoner av nærkontakter 

Tidligere 2 meter som føre-var prinsipp

Gjenåpning av samfunnet, lav antatt smitterisiko, rådene endret til 
minst 1 meter



Hold avstand
Hvordan tilrettelegge for avstand

Heng opp informasjon til besøkene (hostehygiene, håndhygiene, hold avstand, unngå berøring)

Færrest mulig på venteområdet (vente ute, møte opp til rett tid, gi beskjed om forsinkelser på SMS)

Barnet/ungdommen bør fortrinnsvis følges av kun en forelder såfremt det ikke er særlige behov som gjør 
at to må følge barnet.

Det bør ikke tas med søsken på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med 
søsken, og de må være symptomfrie.

Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt 
kontakt. Unngå dialog ansikt-til-ansikt.

Det bør tilstrebes å holde minst en meters avstand til andre mens en er i lokalet (over tid, ikke når 
personer kun passerer hverandre). Avstand kan f.eks. markeres med tape på gulvet. Ommøblér lokalet 
hvis nødvendig.

Anbefalingen gjelder også kolleger!



Hold avstand
Hvordan tilrettelegge for avstand

Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er nødvendige for 
driften, slik som for eksempel lesestoff/leker. 

Fortrinnsvis bør det oppfordres til å ha med egne leker. Felles leker og annet utstyr bør være av materiale, 
som gjør at de kan rengjøres etter hver bruker.

Stellematter bør plasseres med minst en meters avstand, og vekt og måleutstyr administreres av 
helsestasjonens personale. Kontaktflater rengjøres mellom hver bruker. 



Enkeltkonsultasjon

Samtaler med barn/foresatte/enkeltelever der det ikke er behov for fysisk kontakt 
bør foregå med minst en meters avstand, fortrinnsvis 2. 

Dersom det er behov for fysisk kontakt og nærhet bør man unngå tett ansikt til 
ansikt kontakt. 

Hjemmebesøk kan gjennomføres så sant helsesykepleier og personer som skal 
besøkes ikke har luftveissymptomer og øvrige smitteverntiltak overholdes. 



Grupper
Ved gruppekonsultasjoner kan barn/elever kalles inn samtidig i henhold til anbefalt gruppestørrelse 
og avstand som til enhver tid gjelder etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Dersom en bruker felles 
utstyr som berøres av flere, så bør en gjennomføre håndhygiene før og etter aktiviteten.

Undervisning i grupper i skolehelsetjenesten bør gjøres innenfor de samme kohorter som brukes i 
skoleundervisningen. 

Undervisning/virksomhet hvor det er behov for å samle barn/foresatte/elever i grupper av personer 
som ikke er i samme husstand kan dette gjennomføres i grupper henhold til anbefalt 
gruppestørrelse og avstand som til enhver tid gjelder etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Dette 
gjelder også for vaksinasjon eller andre konsultasjoner for elever i trinn som omfattes av 
skolestenging. 



Vaksinering 

Barnevaksinasjonsprogrammet, inkludert skolevaksinasjon, skal gjennomføres. 

 For klassetrinn hvor skolen er åpnet kan vaksinasjon/observasjon foregå innenfor de 
kohortene elevene er plassert i for undervisningen

 Antall og avstand mellom elevene i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger og 
Veileder for smittevern i barneskolen/ungdomsskolen



Vaksinering forts. 
 For klassetrinn som ennå ikke er åpnet bør det tilstrebes at det ikke blir for store forsinkelser i 

vaksinasjonen

 Antall elever som kalles inn samtidig i henhold til anbefalt gruppestørrelse og avstand som 
gjelder til enhver tid etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Dette betinger at elevene ikke har 
symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er isolert eller i karantene. 

 Så lenge øvrige smittevernråd i forhold til avstand overholdes er det ikke behov for å legge inn 
pause mellom hver elev. Dersom det er vanskelig å få til med tilgjengelige lokaler og 
rammebetingelser, bør pause mellom elevene vurderes for å unngå nærkontakt mellom elevene.

 Det viktigste er å legge til rette slik at elevene kan holde anbefalt avstand til hverandre 



Håndhygiene
Ansatte og besøkende 

Det må tilrettelegges for håndhygiene, 
enten håndvask eller hånddesinfeksjon, 
både for ansatte, barn/elever/foresatte 
og eventuelle andre ledsagere. 

Alle bør gjennomføre håndhygiene, når 
de kommer inn på helsestasjonen.

Helsepersonell følger vanlige 
indikasjoner for håndhygiene og 
hanskebruk.



Renhold
Vanlige rutiner med økt frekvens

Utstyr som er brukt, rengjøres/desinfiseres som normalt mellom hvert 
barn/ungdom.

Vanlige rutiner for renhold kan benyttes, med økt frekvens av rengjøring av 
kontaktpunkter. 



Bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Ved kjent eller mistenkt smitte – dråpesmitteregime

Ikke kjent eller mistenkt smitte – basale smittevernrutiner (med mindre det gis 
spesifikke råd fra kommunelegen).



Oppsummert …

Viktige tiltak: 
• De syke holder seg hjemme
• Hold avstand når mulig
• Håndhygiene
• Hendene borte fra ansiktet
• Renhold

Suksessfaktorer:
• Kunnskap
• Organisering og planlegging
• Fasiliteter
• Samarbeid



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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