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Velkommen som nytilsatt, student, lærling eller vikar på St. Olavs hospital!  
Vi ønsker å begrense smitterisiko og ivareta både deg, pasienter og pårørende under COVID-19 pandemien. 
Derfor ønsker vi at du fyller ut skjemaet og viser det uoppfordret til din leder eller praksiskontakt ved 
sykehuset. Du skal gjennomføre e-læringskursene det henvises til før du kommer til oss.  

FØR du begynner hos oss må du gjennomføre følgende fem e-læringskurs:

 Basale smittevernrutiner, Isolering, Håndhygiene, samt filmene På- og
avkledning ved påvist smitte Covid-19 og Avkledning og påkledning ved
gjenbruk av smittefrakk (Bank-ID login)

Gjennomført 

Ja Nei 
Har du deltidsjobb/ekstravakt i annen helseinstitusjon? 
Hvis JA og du er student les: Studenter og deltidsstillinger
SCREENING: Påvist eller mistanke om covid-19? Lenke til informasjon fra FHI 

a. Har du gjennomgått covid-19 infeksjon?

Hvis JA, hvor lenge er det siden det var påvist? Antall dager: 

Hvis du krysser ja på ett av punktene b-e skal du ikke møte til jobb eller praksis 
b. Har du fått påvist koronavirus-smitte (covid-19) eller venter du på prøvesvar?

c. Har du vært i nærkontakt med person med koronavirus-smitte (covid-19) siste
10 dager?

d. Har du vært i utlandet siste 10 dager?**

e. Har du ett eller flere av symptomene nedenfor nyoppstått siste 10 dager?

- Feber

- Hoste

- Tung pust

- Hodepine med samtidig sykdomsfølelse eller slapphet*

- Nedsatt lukte- og/eller smakssans*

- Muskelverk*

- Sår hals*

- Rennende/tett nese eller nysing (forkjølelsessymptomer)*

- Smerter i øvre del av magen, kvalme, oppkast eller diaré*

*Slike symptomer som er av kort varighet (< 1 døgn) og mer enn tre dager tilbake i tid vektlegges ikke.
Det samme gjelder forverring av kroniske symptomer.
**Følg retningslinje for Ansatte som starter på jobb etter utenlandsreise

I løpet av din tid hos oss må du huske på følgende: 
Hvis du får noen av de symptomer som er listet under screeningpunkt e) ovenfor: 

 skal du IKKE stille på planlagt vakt/praksis
 skal du, etter avtale med leder/kontaktperson, bestille test elektronisk. Studenter i praksis

skal bestille test elektronisk hos Trondheim kommune

Hvis det skulle oppstå symptomer som nevnt over (punkt e) samme ettermiddag/påfølgende dag 
etter din tjeneste hos oss, må du testes for covid-19. Dersom prøvesvaret er positivt på covid-19 MÅ 
du melde tilbake til din nærmeste leder/kontaktperson så snart som mulig. 

Du skal holde deg oppdatert på til enhver tid gjeldende retningslinjer for helsepersonell 

Screeningskjema og informasjon  

til nytilsatte, studenter, lærlinger og 

vikarer på St. Olavs hospital HF 

i forbindelse med koronapandemien 
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https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/regionalt-kompetansesenter-for-smittevern-rks#koronavirus
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/regionalt-kompetansesenter-for-smittevern-rks#koronavirus
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/regionalt-kompetansesenter-for-smittevern-rks#koronavirus
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/
https://stolav.no/koronavirus/informasjon-til-ansatte-ledere-studenter-og-henvisende-leger#ansatte-som-starter-pa-jobb-etter-utenlandsreise
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-helsepersonell/praktiske-rad-til-helsepersonell-om-smittevern-og-karantene
https://stolav.no/koronavirus/koronatest
https://stolav.no/koronavirus/informasjon-til-ansatte-ledere-studenter-og-henvisende-leger#studenter-og-deltidsstillinger
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