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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Vi har tidligere gitt råd om beskyttelse av helsepersonell, datert 28. april. Disse 
rådene er basert på etablerte rutiner og retningslinjer ved norske sykehus og er 
laget etter en gjennomgang av andre land og organisasjoners råd. Vi er nå bedt om 
å gi en oversikt over de konkrete rådene til våre viktigste samarbeidspartnere. 

 

Norge 
Folkehelseinstituttet: 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&MainArea_
5661=5799:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_5799=5544:76332::1:5800:5:::0:0  
 
Isoleringsregime 
Dråpesmitteregime 
 
Beskyttelsesutstyr 
Hansker og kirurgisk munnbind. Beskyttelsesfrakk og øyebeskyttelse ved fare for 
sprut. Åndedrettsvern FFP3 ved aerosoldannende prosedyrer. 

 

Sverige 
Socialstyrelsen: 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/F9E04792-1623-4E01-AC61-
CADBF2844D0F/0/handlaggningsriktlinjer.pdf  
 
Isoleringsregime 
Dråpesmitteregime 
 
Beskyttelsesutstyr 
Basale rutiner, inkl. hansker, og dessuten forkle og øyebeskyttelse ved fare for 
sprut. Kirurgisk munnbind. Åndedrettsvern FFP2 og øyebeskyttelse ved 
aerosoldannende prosedyrer. 

 

Danmark 
Statens seruminstitut: 
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http://www.ssi.dk/sw65335.asp 
Sundhedsstyrelsen: 
http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Ny%20influenza/Beskyttelse
sudstyr.aspx  
 
Isoleringsregime 
Forholdsregler mot dråpe-, luft- og kontaktsmitte  
 
Beskyttelsesutstyr 
Hansker, frakk, øyebeskyttelse og åndedrettsvern FFP3 (alternativt munnbind) 
Storbritannia  
Storbritannia skiller mellom isolering av pasienter i fase 5 hvor det er viktigere å 
begrense videre smittespredning enn i fase 6 med en utbredt pandemi 
 
Health Protection Agency: 
http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1240732819361  
Department of Health:  
http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1238055320501  
 
Isoleringsregime 
Fase 5: Luftsmitteregime 
Fase 6: Isolering i enerom eller kohortisolering (ikke nærmere definert) 
 
Beskyttelsesutstyr 
Fase 5: Hansker, beskyttelsesfrakk, åndedrettsvern FFP3, øyebeskyttelse. For 
lokalsykehus listes det opp hansker, plastforkle og munnbind (’face mask’). 
Fase 6: Hansker, forkle, munnbind eller åndedrettsvern. Åndedrettsvern FFP3 og 
øyebeskyttelse benyttes ved høyrisikoprosedyrer. 

 

USA  
Centers for Disease Control and Prevention:  
http://www.cdc.gov/h1n1flu/guidelines_infection_control.htm  
 
Isoleringsregime 
Enerom og kontaktsmitteregime pluss ekstra beskyttelsesutstyr. 
Helst luftsmitterom ved aerosoldannende prosedyrer. 
 
Beskyttelsesutstyr 
Hansker, beskyttelsesfrakk, øyebeskyttelse, åndedrettsvern N95 (som er en 
mellomting mellom FFP2 og FFP3) 

 

EU 
Det europeiske smittevernsenteret – ECDC: 
http://www.ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/090501_AH1N1_case_man
agement_annexes.pdf  
 
Isoleringsregime 
Isolering i enerom (ikke nærmere definert) 
 
Beskyttelsesutstyr 
Hansker, beskyttelsesfrakk eller plastforkle, munnbeskyttelse, fortrinnsvis 
åndedrettsvern N95/FFP2.  
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Åndedrettsvern skal benyttes ved høyrisikoprosedyrer. 
Øyebeskyttelse ved prøvetaking. 
Verdens helseorganisasjon – WHO 
http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_2007_6c.pdf  
 
Isoleringsregime 
Basale rutiner og dråpesmitteregime  
 
Beskyttelsesutstyr 
Hansker, kirurgisk munnbind.  
Øyebeskyttelse og frakk ved sprutfare. Åndedrettsvern FFP2/N95 ved 
aerosoldannende prosedyrer. 

 

Vurderinger og råd 
Vurdering 
Det er små forskjeller i rådene. Enkelte land anbefaler åndedrettsvern også 
utenom aerosolproduserende prosedyrer. I UK vil man i fase 6 endre i vår retning. 
Det skjer nok andre steder også. Folkehelseinstituttet mener at våre råd er fullt 
forsvarlige og i tråd med internasjonal praksis. 

 

Folkehelseinstituttets råd 
Rådene om isolering og beskyttelse av helsepersonell opprettholdes og er som 
følger:  
 Basale smittevernrutiner som basis for alle  
 Dråpesmitteregime i sykehus 

 
Konkrete råd om beskyttelsesutstyr: 
 Hansker ved kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud og 

forurensede gjenstander, utstyr og overflater  
 Beskyttelsesfrakk ved fare for sprut av kroppsvæsker  
 Kirurgisk munnbind ved all kontakt med pasienten og opphold nærmere 

pasienten enn 1 meter.  
 Åndedrettsvern (klasse FFP3) ved prosedyrer som kan danne aerosoler, som 

intubering, bronkoskopering, suging og liknende  
 Øyebeskyttelse i form av visir eller beskyttelsesbriller ved fare for sprut av 

kroppsvæsker 
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