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Om det nye Coronaviruset: 

Det nye koronaviruset fører som regel til mild influensaliknende sykdom. I tillegg er det 
registrert tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall, oftest hos eldre eller personer med kroniske 
sykdommer.  Det finnes per i dag ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen. 
Sykdommen smitter på samme måte som influensa på følgende tre måter: 

 Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller 
kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i 
nærheten. 

 Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved 
kontakt med andre. 

 Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander 
gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og 
andre kommer i kontakt med gjenstanden. 

De viktigste tiltak for å forhindre smitte og sykdom er basale smitteverntiltak som god hånd- 

og hostehygiene. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du 

har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er 

mulig. For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på 

andre, og man bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med 

luftveissymptomer. Helst bør man også hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller 

i armkroken. 

Tiltak ved eksponering for- eller mistanke om smitte 

Alle som de siste 14 dager har vært i et område med vedvarende spredning (se lenke 

nederst) anbefales hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig av symptomer. Ved utvikling av 

symptomer på luftveisinfeksjon anbefales det å ta kontakt med fastlegekontor per telefon 

eller via helsenorge.no 

Alle helse- og omsorgspersonell som har vært i utlandet (uavhengig av område) i.l.a de siste 

14 dager som utvikler symptomer på luftveissykdom anbefales testing for Coronavirus. Dette 

fordi helsepersonell daglig omgås sårbare grupper. 

Friske personer som de siste 14 dagene har hatt nærkontakt (se definisjon under) med en 

person som er bekreftet syk med viruset anbefales hjemmekarantene i 14 dager, og bør ta 



telefonisk kontakt med legekontor/legevakt og vil følges opp (tlf 75784860 / 116117). De det 

gjelder vil bli fulgt opp av helsetjenesten for å se om de utvikler symptomer i 14 dager etter 

siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset.  

Personer i hjemmekarantene blir anbefalt å redusere unødvendig reise og sosial kontakt, 

inkludert unngå å gå på jobb, skole og butikker. Hjemmekarantene med bakgrunn i 

smittevernhensyn gir rett til sykemelding. Det må understrekes at FHI sine råd om 

hjemmekarantene kan bli endret hvis utbruddet vokser i omfang.  

Med nærkontakter menes personer som i løpet av de siste 14 dagene:  

 Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte 
har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med 
covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr 

 Har hatt direkte fysisk kontakt med, eller har oppholdt seg i nærheten av (under 2 
meter), ansikt til ansikt med en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2 i mer 
enn 15 minutter. 

 Hatt direkte kontakt med spytt (for eksempel hoste) fra en person som er bekreftet 
syk. 

 Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, 
venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 
minutter og på mindre enn 2 meters avstand. 

 Har sittet i nærheten av (to seterader) en person som er bekreftet syk med SARS-
CoV-2 på fly, samt andre nærkontakter på fly. 
 

 Vært del av det samme reisefølge som en person som er bekreftet syk.. 
 
 Bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk 

 
 

Lenke til oppdatert oversikt over områder med vedvarende spredning: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-

koronaviruset-coronaviruset/ 
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