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Eksternt arbeid på St. Olavs hospital  
 

St. Olavs hospital HF har et løpende behov for arbeid utført av innleide firma for vedlikehold og 

utskifting på bygg og utstyr. For alt slikt arbeid skal det gjøres en smittevernvurdering før oppstart av 

arbeidet. Oppdragsgivende klinikk skal også tilrettelegge på best mulig måte for å få færrest mulig 

krysningspunkt mellom det eksterne personell, pasienter og ansatte. Oppdragsgivende klinikk kan 

gjøre smittevernvurderingen selv ved å følge punktene nedenfor. Seksjon for smittevern kontaktes 

ved uklarheter eller behov for diskusjon.  

 

- Klinikkledelsen skal være orientert om arbeidet. Ved større oppdrag skal også sentral ledelse 

orienteres.  

- Begrens, om mulig steng adgang for ansatte og pasienter i arealet som er under ombygging. 

Avtal eventuell alternative tilganger til arealene for å skille arbeidet fra pasienter og ansatte.  

- Oppdragsgivende avdeling skal varsle tilstøtende avdelinger om pågående arbeid 

- Det skal foreligge klare definisjoner (gjerne kartbeskrivelse) for hvor arbeiderne skal ha 

adgang. Det skal foreligge en plan for hvor håndverkerne skal avholde pauser og hvilket 

toalett som skal benyttes.  

- Arealet der arbeidet foregår skal være tydelig markert med plakater og/eller sperrebånd 

- Eksterne arbeidere skal daglig fylle ut et screeningskjema og svare på om de har 

luftveissymptomer eller har vært i nærkontakt med bekreftet covid-19 (se her: 

Screeningskjema). Ved symptom på covid-19, selv lette symptomer, skal man straks gå hjem. 

Vedkommende skal da testes for covid-19. Ved positiv Covid-19-test skal vedkommende 

være hjemme i 10 dager etter symptomstart, ha vært feberfri i 48 timer og i klinisk bedring. 

Husk smitteoppsporing blant kolleger. 

- Kravet om god håndhygiene inn og ut av bygg og avdeling gjelder også for eksterne 

arbeidere. Hånddesinfeksjon, og gjerne mulighet for håndvask, skal være lett tilgjengelig. 

- Arbeiderne informeres om å hoste/ nyse på en måte som reduserer smittespredning. 

- Rene arbeidsklær ved oppstart av ny arbeidsdag. 

- Ved større ombygging eller nybygg av areal, eksempel skyllerom eller lager, skal Seksjon for 

smittevern kontaktes for bistand. 
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