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Anbefalinger om rasjonell bruk av personlig beskyttelsesutstyr i en 

situasjon hvor det er begrensede leveranser til Norge 
 

På grunn av Covid-19-pandemien, er det for tiden vanskelig å få levert personlig beskyttelsesutstyr til 

Norge. Leveringssituasjonen internasjonalt er generelt usikker. Dette vil bli utfordrende for daglig 

drift av isolater. 

For å sikre forsvarlig og trygg behandling av pasienter som isoleres, må vi begrense bruken av 

personlig beskyttelsesutstyr i en periode. Vi må tilstrebe at vår lagerbeholdning holder lengst mulig. 

Det presiseres at den isolerte pasienten fortsatt skal sikres tilstrekkelig tilsyn fra og kommunikasjon 

med avdelingens personale.  

Så lenge denne mangelsituasjonen varer, vil smittevern fortløpende, og i samarbeid med lageret, 

vurdere lagersituasjonen og prioritere utlevering av utstyr. Alle enheter oppfordres til kun å bestille 

utstyr som man begynner å gå tom for. Lageret har mottatt noen bestillinger som har vært uvanlig 

store og det vil forsterke en problematisk lager- og leveransesituasjon. 

Disse anbefalinger gjelder inntil videre. Det kan bli aktuelt med endringer i anbefalingene avhengig av 

videre forsyningssituasjon. 

 

Anbefalinger til begrensning av bruk av personlig beskyttelsesutstyr  

Daglig drift 

 Studenter og hospitanter skal ikke inn på isolater inntil videre.  

 Begrense antall besøk av pårørende til et minimum (i de tilfeller hvor det er nødvendig at 

pårørende benytter beskyttelsesutstyr). En om dagen? Her må det utvises skjønn i den 

enkelte pasients situasjon. 

 Ha én kontaktsykepleier per skift da dette vil begrense forbruk av smittefrakker. 

 Beskyttelsesutstyr: 

o Gul smittefrakk skiftes kun etter hver vakt med mindre den er tilsølt. 

(Isoleringsprosedyren anbefaler egentlig engangsbruk.) 

Alternativt kan stellefrakk (engangsfrakk som ikke er vannbestandig) benyttes på 

smitteisolat der det skal utføres prosedyrer hvor det er lav risiko for søl og sprut. 

Stellefrakk kan brukes en hel vakt. Ved bruk av stellefrakk/engangsfrakk som ikke er 

vannbestandig, skal plastforkle benyttes utenpå frakken ved prosedyrer som kan 

medføre fare for søl/sprut. Plastforkleet kastes etter hver bruk. 

o Beskyttelsesbriller kan desinfiseres og gjenbrukes. (Se egen prosedyre – lokale 

varianter forekommer.) Briller og visir bør prioriteres til prosedyrer der det er risiko 

for sprut av helsefarlige kjemikalier, kroppsvæsker, dråpe- eller luftsmitte. 

o Åndedrettsvern: Filtrerende halvmasker finnes i flere klasser: FFP1, FFP2 (ev. N95) 

og FFP3. Åndedrettsvern brukes til pasienter med sikkert påvist smittestoff som kan 

spres med luftsmitte/aerosoler. I den aktuelle mangelsituasjonen vi står i nå, med 

kritisk mangel på bl.a. FFP3-masker, vurderes det som fornuftig å forbeholde de få 

FFP3-maskene man har, til tilfeller med sikker luftsmitte. For alle praktiske formål vil 
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dette stort sett gjelde smitteførende tuberkulose. Når det gjelder Covid-19, kan 

åndedrettsvern klasse FFP2/N95 og i neste runde FFP1, erstatte klasse FFP3 i en 

mangelsituasjon jf. Tabell 2 i råd fra FHI (se indikasjoner nedenfor). 

Indikasjoner for bruk av åndedrettsvern:  

 Smitteførende lungetuberkulose 

 Meslinger og vannkopper for personell som ikke er immune og der det er 

helt nødvendig at de er involvert i pasientbehandlingen 

 Infeksjoner i smitterisikogruppe 4 (viral hemorragisk feber o.l.)  

 Laserbehandling av papillomer 

 Aerosolgenererende prosedyrer hos Covid-19-pasienter som beskrevet på 

Folkehelseinstituttets hjemmesider, eller dersom pasienten isoleres etter 

luftsmitteregime (individuell vurdering avhengig av luftveissymptomer 

og/eller behov for aerosolgenererende prosedyrer).  

 

 Vurder sjeldnere renhold for å begrense antall personer som må kle seg i beskyttelsesutstyr. 

Kan helsepersonell utføre enkelt renhold når de likevel er inne hos pasienten? 

 Planlegge arbeidsdagen rundt den isolerte pasienten: 

o Laboratorieprøver: Er det nødvendig med daglige prøver? Kan sykepleier som er 

ansvarlig for pasienten ta blodprøver? 

o Sikre at tilstrekkelig utstyr er tilgjengelig eller bringes med inn på isolatet for 

planlagte arbeidsoppgaver. 

o Ved behov for mer eller nytt utstyr underveis, bør man på forhånd ha avtalt med en 

kollega som kan tilkalles for bistand. 

 Kommunikasjon inn og ut av isolatet:  

o Sikre verbal kommunikasjon i form av intercom/mobiltelefon eller liknende for både 

pasient og helsepersonell (i tillegg til bruk av ringeklokke). 

 Ved bruk av mobiltelefon må pasienten ha et telefonnummer hvor personell 

i avdelingen kan nås. 

Opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr til helsepersonell og studenter 

 Ved opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr skal smittefrakker gjenbrukes.  

 Bruk av åndedrettsvern demonstreres ved hjelp av bilder/film av på- og avkledning. 

 Det bør være utvalgte personer som skal ha ansvar for slik opplæring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/#aerosolgenererende-prosedyrer


  Endret 27/3-2020 
    Se endringslogg nederst i dokumentet. 
 
 

Endringslogg: 

6/3-20:   Endret i avsnittet Indikasjoner for bruk av åndedrettsvern jf. oppdaterte råd om SARS-

CoV-2 fra FHI. Ellers mindre språklige tilpasninger. 

27/3-20:  Beskyttelsesbriller: lenke til forslag til prosedyre 

Endret til eget punkt om åndedrettsvern med nye anbefalinger. 

Indikasjoner for bruk av åndedrettsvern: endret punktet om Covid-19. Lagt til lenker. 

Mindre språklige tilpasninger. 


