
1. Definisjoner

«Beskyttet» person: Fullvaksinert, fått 1. dose minst 3 -15 uker tidligere, eller gjennomgått Covid-19 sykdom siste 6 mnd.

2. Rettsgrunnlag

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

3. Formål/hensikt 

Avgrense smitterisiko under koronapandemien for å ivareta pasientar/pårørande og medarbeidarar.

4. Omfang

Alle studenter som skal ha praksis i Helse Fonna sine sjukehus/instititusjoner skal kunne svare NEI på spørsmål (1-2-3) i 
kartlegginga i pkt. 6.

5. Ansvar

Studenten skal skrive ut/ta skjermbilde av kartleggingsskjemaet og vise det uoppfordra til leiar/din kontaktperson for 
praksis i eininga/avdelinga.

Leiar skal sjekke kartleggingsskjema/godkjenne før oppstart praksis.
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470


6. Fremgangsmåte

1. Svar på følgende kartlegging: 
Spørsmål NEI JA Ev. kommentarer
1.  Har du symptom på 
Covid-19 og venter på 
prøvesvar/test?
2. Har du vært i nærkontakt 
med person med 
koronavirus-smitte (covid-
19) siste 10 dager?

    
    
    
 

3. Har du hatt et eller flere 
av symptomene nedenfor 
som har oppstått siste 10 
dager?
Feber
Hoste
Tung pust
Nedsatt lukte- og /eller 
smakssans*
Sårhals*
4. Har du vært i utlandet 
siste 10 dager?*

Dato: Underskrift (student):

* Fullvaksinert/gjennomgått covid-19 siste 6 mnd har unntak for reisekarantene, andre skal i reisekarantene med unntak fra 
grønne land/områder. HelseNorge: Reiser til og fra utlandet
** Symptom som varer kort tid (< 1 døgn) og mer enn tre dager tilbake i tid blir ikke vektlagt.

2. Studenten skal skrive ut/ta skjermbilde av kartleggingsskjemaet og vise det uoppfordret til leder/din kontaktperson ved 
oppstart praksis i eininga/avdelinga.

3. Leder skal sjekke kartleggingsskjema/godkjenne for oppstart praksis.

4. Før oppstart praksis skal studenten gjennomføre e-læringskurs (Læringsportalen):
- Håndhygiene
- Pandemiopplæring: Smittevernforelesning

5. Dersom du i løpet av praksisperioden har symptom/kjenner deg syk skal du ikke komme på jobb. Ta kontakt med din 
kontaktperson i praksis eller leder for å melde fra og ev. avtale testing.

 Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet av koronavirus?
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https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_er_syk_eller_mistenker_at_du_er_smittet_med_koronavirus/

