Korona, uvaksinerte beboere
Tittel

Korona, uvaksinerte beboere

Avdeling

Alle

Opprettet

18.02.2021

Type

Instruks

Sist revidert

18.02.2021

Sist revidert av

Skikkelstadødegård Veronica Valstad

Kategori

Infeksjonskontroll

Formål: Skjerming av uvaksinerte beboere
Omfang: Uvaksinerte beboere bør til en viss grad skjermes mer mot smitte enn de som er vaksinerte, fordi
de har betydelig høyere risiko for covid-19.
Ansvar: Faglig leder i samarbeid med lege har ansvar for å gjennomføre vurderingene og at rutinen blir
implementert
Beskrivelse: Med skjerming menes i hovedsak at det må legges til rette for at uvaksinerte kan holde
minst 1 meters avstand til andre beboere, besøkende og ansatte. Smittevernråd ved besøk er beskrevet er
beskrevet i egen rutine; . Ved alle smitterisikonivå, bør muligheten for å begrense antall ansatte som har
kontakt med uvaksinerte beboere vurderes. Per nå arbeider alle med munnbind og visir, dette vurderes
fortløpende.
Det er viktig å vurdere hvilket behov den enkelte uvaksinert beboere har for skjerming, og hva de selv
(ev. i samråd med pårørende) ønsker. Vaksinasjon er frivillig. Uvaksinerte beboere (ev. også pårørende)
bør få informasjon om risiko for smitte, så de kan ta et informert valg med hensyn til skjerming.
De uvaksinerte kan være:
nye beboere som venter på vaksinasjon
Disse beboerne vil kunne vaksineres relativt kort tid etter ankomst til hjemmet. Skjerming i
påvente av vaksinering og optimal beskyttelse, vil være relativt kortvarig, og følgelig mindre
belastende for beboeren enn skjerming i en lengre periode.
beboere som ikke kan vaksineres pga. kontraindikasjoner
For beboere som ikke vaksineres på grunn av kort forventet levetid, er det ofte viktig å ha
kontakt med pårørende. Det bør legges til rette for besøk og fysisk kontakt i livets sluttfase.
Beboere som en antar ikke vil tåle vaksinasjon, er ofte sengeliggende eller mindre mobile. Da er
det relativt enkelt å legge til rette for skjerming, og skjermingen vil i mindre
grad påføre beboeren ekstra belastning.
Beboere som tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon og derfor ikke bør vaksineres, må
selv (ev. i samråd med pårørende) få avgjøre i hvilken grad de ønsker og skjermes mot
covid-19.
beboere som ikke ønsker å la seg vaksinere
Beboere som av ulike grunner ikke ønsker vaksinasjon, må selv (ev. i samråd med
pårørende) få avgjøre i hvilken grad de ønsker og skjermes mot covid-19.
Andelen uvaksinerte beboere kan variere. Vaksinen antas til en viss grad å beskytte mot smitte fra
vaksinerte personer. På hjem med mange vaksinerte beboere, eventuelt også lagspillere, vil risiko for rask
smittespredning og utbrudd med SARS-CoV-2 være betydelig redusert. PÅ hjem med uvaksinerte beboere,
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bør en vurdere den enkelte uvaksinerte beboers behov for skjerming. Ved behov for skjerming, bør en
vurdere forholdsmessighet mellom skjerming og ulempene det medfører for den enkelte beboer
og øvrige beboere.
Dersom det er besluttet at uvaksinerte beboere skal skjermes er det to alternativer. I prioritert
rekkefølge bør en vurdere (ev. i samråd med lege):
1. å kun skjerme de uvaksinerte beboerne
2. å skjerme alle beboerne på hjemmet eller i en avdeling, for å ivareta de uvaksinerte
Det bør tilstrebes å kun skjerme de uvaksinerte beboerne.
Om det er mulig å kun skjerme kun de uvaksinerte beboerne (alternativ 1) vil være avhengig av:
Andel uvaksinerte beboere på hjemmet
Kognitiv funksjon og mobilitet hos beboerne
Er de uvaksinerte beboerne i stand til å holde avstand til andre?
Er de vaksinerte beboerne i stand til å holde avstand til andre?
Om fellesrom er store nok til å ivareta avstandsanbefalingen
Om det er nok lagspillere til å følge opp egne smittevernrutiner for de uvaksinerte, f.eks. fastvakt
der beboere ikke er i stand til å holde avstand
Om uvaksinerte kan skjermes uten for store negative psykososiale konsekvenser
Om det er mulig å begrense antall ansatte som har kontakt med den uvaksinerte til noen få
Om det er mulig å flytte uvaksinerte beboere til en annen avdeling hvor det
er lettere å skjerme dem. Flytting kan være en stor belastning for beboeren. Det må derfor vurderes
nøye om dette er en god løsning.
Henvisning:

Koronavirus (SARS-CoV-2) – fakta, råd og tiltak, FHI
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