Koronavirus – Retningslinjer for ansatte
Sist oppdatert 16.03.20 kl.16
Fra tirsdag 17.mars omfattes også ansatte som har vært på reise i Sverige og Finland av
karantenereglene.
NB! Det gjøres unntak fra denne karantenebestemmelsen for personer som i arbeidsforhold
reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge,
Sverige og Finland når de reiser til og fra arbeid.
Informasjon for befolkningen fra Folkehelseinstituttet (FHI):
«Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på våre nettsider og på
helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe
informasjonstelefonen på 815 55 015.
FHI gir fortløpende råd til «helsepersonell» om koronavirus (Covid-19). Ledelsen ved
Diakonhjemmet Sykehus besluttet 03.03.2020 at alt helsepersonell ved sykehuset skal følge
rådene. Med «helsepersonell» omfattes i dette tilfellet alle yrkesgrupper, studenter/lærlinger,
hospitanter, frivillige og innleid personell etc. som utfører arbeid ved sykehuset.

Hjemmekarantene
Ansatte som har vært i nærkontakt med en person med covid-19 eller har vært på reise til
andre land enn Sverige eller Finland etter 27.februar skal være i hjemmekarantene. Fra tirsdag
17.mars omfattes også ansatte som har vært på reise i Sverige og Finland av karantenereglene.
NB! Det gjøres unntak fra denne karantenebestemmelsen for personer som i arbeidsforhold
reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge,
Sverige og Finland når de reiser til og fra arbeid.
Les mer om hjemmekarantene her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsattfor-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/
Ansatte i karantene blir kontaktet av BHT/ helsepersonell som bistår BHT.
Nærkontakt defineres slik:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-ogbekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

Poliklinikk for testing
Det er opprettet en poliklinikk for testing av ansatte for Korona:
http://intranett/front/poliklinikk-for-testing-av-ansatte-for-korona
Hjemmekontor
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For ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra er hjemmekontor et aktuelt tiltak for å
unngå sykemelding.
Stengte barnehager og skoler
Barn skal holde seg hjemme fra barnehager og skoler fra fredag 13.03.20. Unntak gjelder for
familier der begge foreldrene har yrker som ivaretar samfunnskritiske oppgaver og som
trenger et tilbud om barnepass til barn under 12 år. Det er den enkelte skole og barnehage
som har ansvar for å gi tilbud om barnepass til ansatte i samfunnskritiske funksjoner. Ansatte
dette gjelder bes om ta kontakt med sin barnehage/skole.
Fraværet knyttet til dette registreres som omsorgsdager (sykt barn-dager).
Rett til sykepenger (iht. NAV)
Nedenfor følger informasjon om sykmeldinger i forbindelse med Koronavirus:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andrebehandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

Gravide
Gravide er ingen risikogruppe. Epidemien i Kina og andre land viser at gravide har ingen
forhøyet risiko for å bli alvorlig syke av covid-19 og skal gå på jobb som normalt og utføre sine
vanlige oppgaver. Unge mennesker med kroniske sykdommer som velregulert diabetes,
stoffskiftesykdom, revmatisk sykdom o.l. har i svært liten grad forhøyet risiko for alvorlig
sykdom og skal også på jobb som vanlig. Riktig bruk av smittevernutstyr hindrer smitte. Ved
alle virussykdommer vil eksponering for en lav mengde virus gi lavere risiko for alvorlig
sykdom.
Se informasjon for gravide fra FHI:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nyttkoronavirus-coronavirus-2019-nco/

Reiser/tjenestereiser

Tjenestereiser
Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Andre
tjenestereiser skal kun gjennomføres der det er strengt nødvendig. Dette vurderes i samråd
med leder. Kostnader knyttet til tjenestereiser som avbestilles, kan trolig refunderes av
sykehusets forsikringsselskap, se klp.no.
Privatreiser
Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å
reise til utlandet. Sykehuset ber øvrige ansatte kansellere privatreiser så langt det er mulig.
Ansatte ved sykehuset har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra til at
koronautbruddet ikke eskalerer. Ledelsen ved sykehuset ber derfor alle ansatte ta det ansvaret
vi har som institusjon og overfor pasienter.
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Vedtaket om reiseforbud gjelder fra 12.03.20 og foreløpig ut april 2020.
Les mer om bl.a. reiser og tjenestereiser her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronaviruscoronavirus/
Ansatte skal følge FHI og UD sine reiseråd og informere sin nærmeste leder om planlagt
reiseaktivitet.
Bestilte reiser
Ta kontakt med reisebyrå og/eller forsikringsselskap for en eventuell avbestilling eller dekning
av reisekostnader. HR-avdelingen vil kunne bistå med å utstede en skriftlig bekreftelse til
ansattes forsikringsselskap om at ansatt har en kritisk samfunnsfunksjon. Henvendelser om
dette sendes til personal@diakonsyk.no.
Dersom private reiser i perioden 28. februar til 30. april 2020 og bestilt før 28. februar
avbestilles, og kostnaden ikke dekkes av den ansattes forsikringsselskap, vil sykehuset dekke
dette. Avslaget fra forsikringsselskapet må dokumenteres.
Fremtidige bestillinger
Ansatte skal følge FHI sine reiseråd ved bestilling av reiser.
Øvrige forebyggende smittevernsrutiner
Alle ansatte skal følge oppdaterte basale smittevernsrutiner og hygieneråd. Informasjon finnes
i form av prosedyrer på EK og plakater som henger på vaktrommene til hver enhet /avdeling.
Sykehuset iverksetter ytterligere tiltak med utdeling av mer desinfeksjonsmiddel og øker
frekvens på renhold. Ved spørsmål ta kontakt med smittevernrådgiver Pia Cathrin Kristiansen.
Bierverv
Pt. skal ikke helsepersonell jobbe ved flere helseinstitusjoner, inkludert avvikling av praksis.
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