Rutiner for Covid - 19 testing av studenter og veiledere i
praksis
Godkjent av:
Petter Thornam

Faglig ansvarlig:
Petter Thornam

Skrevet av:
Elena Sandgathe

Gyldig fra: 15.10.2020
Revider innen: 15.10.2022

Innholdsfortegnelse
1 Hensikt og omfang ........................................................................................................... 1
2 Målgruppe........................................................................................................................ 1
4 Arbeidsbeskrivelse ........................................................................................................... 1

1 Hensikt og omfang
Unngå Covid – 19 smitte inn i sykehuset. Unngå å spre smitte til pasienter, ansatte og
medstudenter.

2 Målgruppe
Studenter i praksis og lærere som veileder.

3 Arbeidsbeskrivelse
Studenter skal ha gjennomført screeningen (ved hjelp av screeningsskjema) før oppstart av
praksis på Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Utvikler studenten Covid -19 symptomer underveis i praksis, skal studenten holder seg
hjemme og gi beskjed til praksisstedet. Studenten skal selv bestille time for prøvetaking hos
smittevernsteamet på HDS på vakttelefon 948 67 984 (mandag til fredag kl 08- 15, lørdag
steng, søndag kl 10 -12).
Svar på prøvene:
Prøvesvar overføres til Helsenorge. Den enkelte student må selv logge seg inn og sjekke på
helsenorge.no
Alle med positive prøvesvar (påvist covid-19) vil bli oppringt og informert.
Studenter skal ikke ha praksis/ klinisk undervisning før negativ prøvesvar foreligger, og kan
risikere å miste en del av praksisen sin.

Reiseanbefalinger for studenter og praksisveiledere
Vi ber studenter og lærere om å ikke reise til utlandet i ukene før oppstart av
praksis/undervisning på Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Studenter og lærere som veileder som har vært på reise i røde land/områder siste 10 dager
før vedkommende skal i praksis/ klinisk undervisning har karanteneplikt og får ikke begynne
i praksis eller delta i undervisning før karantenetiden er omme.
Studenter som har vært på reise i gule områder siste 10 dager før vedkommende skal i
praksis/ klinisk undervisning skal testes for covid-19 og skal ikke begynne i praksis før
negativt prøvesvar foreligger.
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