
Opplæring i helsetjenesten 
I forbindelse med covid-19

Harstad kommune, mars 2020



Innhold

1. Viktig informasjon

2. Rutiner for å redusere 
smittefare

3. Håndhygiene og håndvask

4. Taushetsplikt

5. Oppsummering

Bilde: CDC, Alissa Eckert



VIKTIG INFORMASJON

• Du må ikke oppsøke avdelingen/hjemmet til 
pasient/bruker dersom: 

• Noen i din husstand har påvist covid-19

• Du har fått en akutt luftveisinfeksjon (hoste, feber 
og/eller kortpust)

• Du har vært i utlandet siste 14 dager

• Du har vært i Sør-Norge etter 10. mars

• Gi beskjed til avdelingen om fraværet pr. telefon 



Rutiner for å redusere smittefare

• Du skal benytte håndvask som førstevalg.

• Hånddesinfeksjon utføres i situasjoner 
der du ikke har mulighet til å utføre 
håndvask.

• Du kan ikke bruke ringer, smykker eller 
armbåndsur (inkl. smartklokke).

• Du må ha korte negler, og kan ikke bruke 
neglelakk eller kunstige negler.

• Du skal unngå å håndhilse på pasientene.

• Hold avstand på minst 1 meter til ansatte, 
pasienter og andre frivillige.



Tidspunkter for håndhygiene

• Før og etter kontakt pasientens omgivelser (rydding på 
rommet, trening, sengereiing mm.)

• Før og etter bruk av hansker

• Etter toalettbesøk

• Etter å ha hostet eller nyst i hendene, eller pusset nesen

• Før du går inn i avdelingen

• Før du skal tilberede eller spise mat

• Før du går inn i rene områder som kjøkken og rene lager



Håndvask

• Fukt hendene.
• Benytt tilstrekkelig med  flytende 

såpe.
• Fordel såpen godt over begge 

hender. Husk tomler,  rundt negler, 
håndledd og mellom fingre.

• Skyll hendene godt under rennende 
vann.

• Tørk hendene helt tørre med 
engangs tørkepapir.

• Totalt 40-60 sekunder



Bruk av hansker

Du skal bruke hansker ved tilberedning av mat og 
håndtering av rent servise, glass og bestikk på kjøkken.

Bruk hansker personalet har satt fram på kjøkkenet.

Utfør alltid håndhygiene både før du tar på hansker og 
etter at du har tatt dem av.



Påkledning av hansker



Ta av hansker



Taushetsplikt
• Tenk over hvordan du ville at andre skulle overholde 

taushetsplikten, dersom du var pasient/bruker!

• Taushetsplikten skal beskytte pasientene/brukerne og deres 
personlige forhold.

• Målet er å sikre god tillit til tjenesten og at vi skal hindre at 
opplysninger om pasientenes/brukerens personlige forhold 
kommer på avveie. 

• Vi gjør spesielt oppmerksom på at det IKKE er anledning til å ta 
bilder med egen telefon/kamera under frivillig tjeneste, og at 
bilder heller ikke skal deles i sosiale media. Dette gjelder også 
«midlertidige» bilder som Snap.



Oppsummering

• Hold deg hjemme om du ikke er frisk, eller 
om du eller andre i din husstand har fått 
påvist koronasmitte.

• Riktig håndhygiene er en av de viktigste 
tiltakene for å forebygge smitte. Håndvask er 
førstevalget i denne situasjonen.

• Korte negler og fravær av ringer og klokker 
er en forutsetning for effektiv håndhygiene.

• Overhold taushetsplikten av respekt for våre 
pasienter og deres pårørende.





Referanser

Videofilmer for gjennomgang 

Håndhygiene – den usynlige utfordringen 

• https://www.youtube.com/watch?v=TkjnUWvF4M4

Håndvask med såpe og vann  

• https://www.youtube.com/watch?v=xN_DEkLTdLI

Hansker erstatter ikke håndhygiene

• https://www.youtube.com/watch?v=XywY2QSGMDY

Håndhygiene og antibiotikaresistens

• https://www.youtube.com/watch?v=EhPM_v09Gzs

Mer informasjon; Håndhygiene 

Nasjonal veileder for håndhygiene

Temasiden om håndhygiene i 

Helsetjenesten
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