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Andre nærkontakter

• Definert som: ikke hustandsmedlemmer eller 
tilsvarende tett kontakt)

• Pleiet pasient med bekreftet eller sannsynlig 
smitte, uten ha brukt anbefalt smittevernutstyr. 
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Muligheter

• Tandre nærkontakter skal ta prøver for Covid-
19 raskt etter smitte eksponering, og deretter 
2-3 dager senere. De skal følge nøye med på 
om de utvikler symptomer, og da ta evt ny 
prøve. Såfremt de er uten symptomer slipper 
de å være i hjemmekarantene, og kan gå på 
jobb. 

• MEN: For helsearbeidere med pasientkontakt 
skal arbeidsgiver informeres, og vurdere om 
vedkommende kan arbeide eller ikke. 
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Utfordringer

• Hvis "andre nærkontakter" skal vurderes til å 
kunne være i arbeid; på hvilket nivå tas 
beslutning for den enkelte ansatte; nærmeste 
leder, andre.

• Hvilke retningslinjer skal i så fall utarbeides til 
støtte for beslutningstaker? 
• Medisinske forhold/kriterier for nærmere fastsettelse av smitterisiko 
hos den enkelte?
• Pasientkategorier vedkommende behandler, evt
begrensninger/endringer i oppgaver?
• Bemanningsutfordringer i den berørte avdeling? (andre i karantene, 
ferieavvikling, sykemeldinger m.m.)
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• Risiko for at mange ansatte skal ut i karantene er lav 
med dagens forekomst i samfunnet, men det kan endre 
seg i løpet av sommeren. 

• I løpet av pandemien kan vi på sikt få en situasjon hvor 
vi får så stor forekomst av "andre nærkontakter " 
at muligheten for at denne gruppen kan arbeide må 
benyttes for å opprettholde forsvarlig drift. Dette vil i 
følge prognoser ikke bli sannsynlig de nærmeste 
måneder.

• Det er imidlertid snart tid for bruk av vikarer og 
stedfortredere i alle ledd, og vi bør ha på plass en 
tydelig og gjennomførbar strategi før sommeren
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HNT sin strategi

• HNT følger gamle karanteneregler, og ber om at 
ansatte ikke kommer på arbeid i 10 dager etter 
eksponering som medfører at de blir 
nærkontakt. 

• Behov for eventuelle unntak ved kritisk mangel 
på personell besluttes på klinikkledernivå 
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• Ansatte som blir "andre nærkontakter" skal jfr
retningslinjer gjennomføre testing, slik at de 
slipper å være i karantene, selv om de ikke skal 
være i arbeid på 10 dager.

• Prøvetaking i denne sammenheng er 
kommunehelsetjenestens ansvar på lik linje 
som hos øvrige innbyggere.

• Forslag til løsning må revurderes før 01.09.20
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