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Formål
Smitteoppsporing er et viktig tiltak for å oppdage andre smittede FØR de får symptomer og kan smitte
andre. Grundig kartlegging av nærkontakter er viktig for å stoppe smittespredning, og er et spesielt viktig
tiltak på sykehjem.

Ansvar
Bestyrer har ansvar for at prosedyren følges og utpeker to personer som har ansvar for gjennomføring
 

Aktivitet/Beskrivelse
Kontaktoppsporing og oppfølging av nærkontakter.
Få tak i når de første symptomene hos beboer/ ansatt (index) som har testet positivt oppstod. Merk at det
kan være milde symptomer i starten, spesielt hos eldre personer.

Gå 48 timer tilbake før symptomstart.
Kartlegg alle som har vært i kontakt med index (ansatte, beboere, andre)
Bruk FHIs definisjon og bestem om de har vært nærkontakt, eller annen kontakt
ALLE nærkontakter skal hjem i hjemme-karantene 10 dager fra siste kontakt med index
Alle nærkontakter med symptomer skal testes
Andre kontakter skal sendes hjem og testes hvis de får symptomer

Definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19; 

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-
med-koronavirus-coronavir/

Ved flere tilfeller på samme sykehjem, eller ved positiv test hos beboer:

Nå er det i tillegg viktig å finne ut hvordan smitten har kommet inn i på hjemmet.
Kartlegg bakover i tid for om mulig finne smittekilden. Hensikt, finne en mulig pågående smittekilde, og
få oppdaget mulige nærkontakter før de blir syke.
Finn dato for symptomdebut hos pasient/beboer som har testet positivt på covid-19, gå 7 dager
tilbake, maks 14 dager.

Kartlegg:

Har beboer blitt stelt av ansatte som så har blitt syke i etterkant av aktuelle datoer, eller har vært
hjemme syk rett i forkant av aktuelle datoer?

Hvis ja, er ansatt testet for covid-19?
Hvis nei, test. Hvis ja, vurder å reteste ( test for tidlig i forløpet kan være falsk negativ)

Har beboer blitt stelt av ansatte som nylig har vært ute og reist? (siste14 dagene)
Har beboer vært sammen med andre beboere/pasienter som nylig har hatt, eller utviklet
luftveissymptomer?
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Hvis ja, er aktuelle beboere testet for covid-19?
Har beboer hatt besøk av pårørende, som i etterkant har blitt syke/ fått påvist Covid 19, eller har vært i
utlandet siste 14 dagene? Sjekkes med pårørende.
Har flere beboere testet positivt, start kartlegging hos den beboeren som først fikk symptomer.

Hvis ingen funn, se så på beboer som fikk symptomer som nr. 2.

Hvis flere ansatte på ulike avdelinger tester positivt, gå inntil 14 dager tilbake, se hvor de har jobbet, og
hvem de har jobbet sammen med. Vi leter etter en fellesnevner.

Er det en beboer eller en annen ansatt som kan være smitteførende, som vil forklare bildet?
Det er lite sannsynlig at smitte oppstår samtidig hos flere ansatte, uten noen sammenheng.

Hjemmel: 
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Referanser
 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-

med-koronavirus-coronavir/
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