
Mottak av pasient med smittsom  
tilstand 
 

Ved alle operative inngrep: basale smittevern rutiner  
  

 Operasjonspersonalet og assistenter skal alltid  
informeres om smitteregime på sengepost 

 Oppvåkningen /intensiv skal ha tidlig beskjed om smittestatus 
 Pasienten skal flyttes fra seng / båre til operasjonsbord inne på 

operasjonsstuen 
 Operasjonsbordet skal være dekket med væsketett laken 

 

Beskyttelsesutstyr, personalet: 
 

1. Kontaktsmitte (f. eks: pasienter isolerte på sengepost pga mage-tarm 
infeksjoner, bærerskap av antibiotikaresistente tarmbakterier) 

 Bruk smittefrakk og hansker ved overflytting av pasient fra seng til 
operasjonsbord/ operasjonsbord til seng 

 Utfør flekkdesinfeksjon ved søl av infeksiøst materiale  
 

2. Dråpesmitte (f. eks: norovirus, influensa, MRSA og ved mistanke om, eller 
påvist Koronavirus / SARS-CoV-2) 

 Munnbind ved all pasientkontakt 
 Bruk smittefrakk, hansker og vanlig munnbind ved overflytting av pasient 

fra seng til operasjonsbord/ operasjonsbord til seng 
Tillegg ved mistanke om, eller påvist Koronavirus / SARS-CoV-2: 

 Minimer antall personer inne på stuen 
 Alle benytter visir /briller/Vanlig munnbind 
 Pasienten skal bruke vanlig munnbind under transport til og fra 

operasjonsavdelingen 
 Ved aerosolgenererende prosedyrer, slik som manuell ventilering, 

trakeal intubering, indusert sputum og diagnostiske prosedyrer som 
bronkoskopi: 

 Bruk åndedrettsvern (FFP2/FFP3 eller N95 eller bedre)ved arbeid nær 
luftveiene  

 Ved intubasjon / ekstubasjon av pasient: 
 Alle pasienter, som må intuberes, skal intuberes med snøggtubing (crush–

innledning) 
 Larynxmaske kan brukes dersom erfaren anestesilege mener det er 

hensiktsmessig. 
 Ved nødvendig maskeventilering, gi kun små volum 
 Man tilstreber å bruke blokader der det er mulig. Pasienten holdes 

spontanventilerende og benytter vanlig munnbind. Personale må bruke 
åndedrettsvern (FFP2/FFP3 eller N95 eller bedre)ved arbeid nær 
luftveiene. Anestesipersonalet, som er på stuen, må ha vern under hele 
inngrepet. 

 De som utfører eller assisterer ved intubasjon/ekstubasjon, er stuebundet 
 God anestesidybde og preoksygenering. Erfaren anestesilege intuberer 
 Ventiler pasient i lukket system (ekspirasjonsluft må ikke ut i rommet uten 

filter.) 
 Unngå frakobling fra ventilasjonssystemet så langt mulig 



 NIV/Maskebehandling: Viktig med helt tett maske. kan brukes dersom 
erfaren anestesilege mener det er hensiktsmessig 

  
 Skal ikke brukes: High-flow (Optiflow) oksygenering på nesekateter 

 

3. Luftsmitte (f. eks: lungetuberkulose, varicella, meslinger) 
 Åndedrettsvern og hansker ved all pasientkontakt 
 Bruk smittefrakk, hansker og åndedrettsvern ved overflytting av pasient 

fra seng til operasjonsbord/ operasjonsbord til seng 
 Ved varicella (luftsmitte) skal anestesipersonell som ikke er immunisert 

bruke åndedrettsvern, ellers munnbind 
 Pasienten skal bruke munnbind under transport til og fra 

operasjonsavdelingen. Ved håndventilering av intubert pasient, brukes 
filter på ventilasjonsbagen  

Transport av pasient med smittsom  
tilstand 
 

Transportbåre: 
 

 Desinfiseres på operasjonsstue 
 

Transport av seng tilbake til post, isolatet og 
Sengesentralen: 
 

 Desinfiser sengegavler/sengehest (kontaktpunkter) 
 Madrass/sengetøy dekkes med plastmadrasstrekk o.l 
 Sengen transporteres til isolatet/avdelingen, eller 
 Portør kontaktes for transport til Sengesentral 

 

Transport av pasient fra operasjonsstue: 
 

 Pasienten skal være fri for synlig smitteførende materiale 
 Pasienten flyttes over i ren seng inne på operasjonsstuen 
 Pasienter til Intensiv avdelingen transporteres i ren seng 

eventuelt på operasjonsbordet – obs. rene hjul. NB! 
Pasienten skal bruke munnbind under transport. 

 Pasientpapirene pakkes i hvit plastpose 
 Utstyr som følger pasienten skal være rent og desinfisert 

med 70 % sprit 
 Frakk, hansker, hette evt. sko tas av på stue. Bruk av 

munnbind/åndedrettsvern, se: Beskyttelse av munn og nese 
 
 Pasienter til og fra Intensiv avdelingen hentes og leveres 

av anestesipersonell på pasientens rom 



 Ved levering av pasienten på Intensiv avdelingen tas 
smittefrakk av før personellet går ut av pasientrommets 
sluse 

 Vask/sprit hendene mellom hver avkledningsprosedyre. 
Munnbind tas av til slutt.  

 
Visir/vernebriller: skal benyttes der det er fare for sprut av 
blod, vevsvæsker eller infeksiøst materiale 
 

Ved behov, skift til rent arbeidstøy etter at pasienten er 
levert 
  
 

Se: Pasienter med smittsom tilstand, som skal opereres 
 

Basale smittevernrutiner (oversikt) og  
 

Forsterket smitteverntiltak ved smittevernpasienter i KSK 
 
 
Oppdatert 06.03.2020. 


