
   
 

Anbefaling for begrensning i bruk av beskyttelsesutstyr 
- 12.03.20 
 

På bakgrunn svært begrenset tilgang til beskyttelsesutstyr i denne fasen av koronapandemien, er det 
nødvendig å iverksette strakstiltak for å spare på bruken. Rådene nedenfor gjelder i en vanskelig 
forsyningssituasjon.  

Siden det er variasjon i hva det enkelte foretak har tilgang til p.t av beskyttelsesutstyr, så må hvert 
foretak se på hvilke tiltak som kan benyttes. Det kan være andre situasjoner som ikke er omtalt 
under, hvor det er mulig å begrense bruken av beskyttelsesutstyr. 

Det er kun nødvendig personell som skal ha tilgang til isolater og operasjonsstuer inntil videre.  

 

Håndtering av pasienter med mistenkt/bekreftet covid-19 
Her skal sykehusets retningslinjer for covid-19 isolering følges. 

 
Forslag 1-5 gjelder begrensning av trafikk inn/ut av isolat (både for covid-19 og andre 
situasjoner med isolering) 
1)  Planlegg arbeidsdagen rundt den isolerte pasienten godt 

o Sikre at tilstrekkelig utstyr er tilgjengelig eller bringes med inn på isolatet for 
planlagte arbeidsoppgaver  

o Ved behov for mer eller nytt utstyr underveis, bør man på forhånd ha avtalt med en 
kollega som kan påkalles for bistand 

2) Blodprøvetaking 
o Vurder behovet for daglige blodprøver 
o Sykepleier som er inne hos pasienten i annet ærend kan ta vanlige blodprøver (Det bør 

etableres system for opplæring av sykepleiere i blodprøvetaking)  
 Blodkultur tas fortrinnsvis av bioingeniør 

3) Renhold  
o Vurder om det er behov for daglig renhold 
o Når rengjøring skal utføres benytt flergangs tøyfrakk, ikke engangs-smittefrakk.  
o Daglig desinfeksjon av berøringspunkter på pasientrom utføres av ansvarlig sykepleier 
o Rutine for smittevask opprettholdes 

 
4) Kommunikasjon inn og ut av isolatet  

• Sikre verbal kommunikasjon i form av intercom/mobiltelefon eller liknende for både 
pasient og helsepersonell (i tillegg til bruk av ringeklokke) 

o Ved bruk av mobiltelefon må pasienten ha et telefonnummer hvor personell i 
avdelingen kan nås 



   
 

 
5) Begrens antall personer inn på isolat 

• Begrens antall helsepersonell og andre ansatte som skal inn på isolatet 

 
Forslag 6-10 gjelder generell begrensning i bruk av beskyttelsesutstyr (ikke relatert til 
covid-19) 
Ulike frakker og forklær 
6) Direkte pasientkontakt (ordinært stell og pleie/ undersøkelse og behandling hos ikke-isolerte 

pasienter) 
• Plastforkle, tøyfrakk 

7) Beskyttende isolering  
• Engangs smittefrakk skal ikke benyttes til dette formålet 

8) Kontakt- og dråpesmitte  
• Engangs smittefrakk skal ikke benyttes. Følgende frakker kan benyttes: 

o Engangs stellefrakk (blå), eller flergangs tøyfrakk (gul eller blå) 
 Ved fare for ukontrollert søl/sekresjon, brukes plastforkle utenpå 

engangs stellefrakk eller tøyfrakk 
o Intensiv: det må gjøres en lokal vurdering av mulighet for redusert bruk av 

beskyttelsesutstyr avhengig av lokaler, arbeidsform og tilgang til utstyr 
9) Luftsmitte  

• Smittefrakk (gul engangsfrakk) 

Kirurgisk munnbind 
• Begrens antall ansatte til stede ved en prosedyre hvor kirurgisk munnbind er påkrevd 
• Begrens antall ansatte inne på operasjonsstua til et minimum 

Åndedrettsvern  
Åndedrettsvern skal kun brukes til smittestoff som kan spres med luftsmitte/aerosoler. Det gjelder:  

 Smitteførende lungetuberkulose 
 Varicella for personell som ikke er immune  
 Infeksjoner i smitterisikogruppe 4, f. eks Hemorragisk feber 

(ved covid-19, benyttes åndedrettsvern i noen tilfeller. Følg sykehusets retningslinjer) 

10) Laserbehandling ved konisering og kondylomer. Vurder diatermi fremfor laser 
• Begrens antall ansatte under prosedyren 
• Operatør som står nærmest pasienten benytter åndedrettsvern, de andre benytter 

kirurgisk munnbind 

 
Svar på diagnostikk og testing (for raskere avisolering) 
 Forslag: Remissen må merkes med at pasienten er isolert.  



   
 
 Det bør prioriteres diagnostikk av isolerte pasienter som kan bli avisolert. Dette gjelder svar på 

BAL, biopsi, tapping på CT/ultralyd, luftveisprøver og avføringsprøver. Dette for å unngå at 
pasienter blir liggende isolert flere dager ekstra ved helg i påvente av slike prøvesvar. 

 
 
 

Enheter uten pasienter som benytter beskyttelsesutstyr 
Eksempel er mikrobiologiske laboratorier 

• Vurdere nøye om det kan brukes plastforkle og engangs armer istedenfor smittefrakk eller 
stellefrakk. Hvite legefrakker må også vurderes. 

• Kun åndedrettsvern i spesielle tilfeller 

Ikke pasientrettet arbeidsoppgaver 
Eksempel blanding av enkelte medikamenter 

• Vurdere nøye om det kan brukes plastforkle og engangs armer istedenfor smittefrakk eller 
stellefrakk 

 
Opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr  
• I denne situasjonen skal kun opplæring skje ved at en person demonstrerer til flere 
• Det bør være noen få utvalgte personer som skal ha ansvar for slik opplæring 

 
Alternative løsninger 
Operasjonsfrakker i sterile pakker som ikke blir brukt tas vare på og kan benyttes som smittefrakker  

 

Utarbeidet av Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) 

 

 
Formidlet til kommunehelsetjenesten av:  
Geir Tollåli | fagdirektør 
Helse Nord RHF   

 

https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten#infeksjonskontrollprogram---forslag-til-smittevernrutiner-for-sykehjem-inkludert-mrsa-esbl-vre
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