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1. Innledning
Denne rutinebeskrivelsen utfyller og konkretiserer smittevernsveilederen innen områdene:
- Definisjoner
- Varsling når student eller ansatt har testet positivt for Covid-19
- Smittesporing
- Virkemidler for å begrense smittespredning
- Informasjon om smittesituasjon og stengning
Varsel om positiv testresultat for Covid-19 kan komme til høgskolen til mange personer og i mange
kanaler.
Den som blir varslet om at det foreligger positiv testresultat for Covid-19 skal snarest mulig varsle
videre til ansvarlig (Se tabellen under).
Lokal krisestab skal settes når det oppstår en smittesituasjon. Leder av sentral krisestab skal
informeres.

Studiesteder
Ansvarlig*
Smitteutbrudd på Evenstad Maria Willebrand
og Blæstad
Mobil: +47 413 77 031
Epost: Maria.willebrand@inn.no
Smitteutbrudd på Rena
Anne Christel Johnsgaard
Mobil: +47 911 53 999
Epost: anne.johnsgaard@inn.no
Smitteutbrudd på Elverum Anette Gjerskaug
Mobil: +47 971 08 782
Epost: anette.gjerskaug@inn.no
Smitteutbrudd på Hamar
Morten Ørbeck
Mobil: +47 976 91 867
Epost: morten.orbeck@inn.no
Smitteutbrudd på
Marit Torgersen
Lillehammer
Mobil: +47 911 04 064
Epost: Marit.torgersen@inn.no
Smitteutbrudd blant
Marit Torgersen
ansatte i HA (både
Mobil: +47 911 04 064
Elverum og Lillehammer)
Epost: Marit.torgersen@inn.no
Smitteutbrudd på
Anette Gjerskaug
Kongsvinger
Mobil: +47 971 08 782
Epost: anette.gjerskaug@inn.no
Smitteutbrudd ved DNF
Karin Julsrud
Oslo
Mobil: +47 918 82 492
Epost: Karin.julsrud@inn.no
Smitteutbrudd ved Tynset Anette Gjerskaug
Mobil: +47 971 08 782
Epost: anette.gjerskaug@inn.no

Alternativt
Ragnhild Østerhagen
Mobil: +47 908 57 248
Epost: ragnhild.osterhagen@inn.no
Peer-Jacob Svenkerud
Mobil: +47 915 54 368
Epost: peer.svenkerud@inn.no
Ingrid Guldvik
Mobil: +47 938 43 072
Epost:Ingrid.guldvik@inn.no
Gunhild Tomter Alstad
Mobil: +47 415 24 143
Epost: Gunhild.alstad@inn.no
Lars Petter Mathisrud
Mobil: +47 911 75 720
epost: lars.petter.mathisrud@inn.no
Lars Petter Mathisrud
Mobil: +47 911 75 720
epost: lars.petter.mathisrud@inn.no
Ingrid Guldvik
Mobil: +47 938 43 072
Epost:Ingrid.guldvik@inn.no
Fredrik Graver
Mobil: +47 974 60 562
Epost: Fredrik.graver@inn.no
Ingrid Guldvik
Mobil: +47 938 43 072
Epost:Ingrid.guldvik@inn.no

*Ansvarlig
- På studiesteder med flere fakultet skal ansvarlig (ref tabellen over ) samarbeide med,
alternativt delegere oppfølgingsarbeidet til lokal beredskapsleder på det fakultetet som
smitte har oppstått.
- Informere leder av sentral krisegruppe
- Informere SINN, v/Erik Ulateig
- Forholde seg til «Tiltakskort for leder av lokal krisegruppe»

2. Definisjoner
Bekreftet tilfelle: Med bekreftet tilfelle menes personer som har fått påvist covid-19 ved PCR-test
Nærkontakt: Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er
bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene og til
personen er avisolert.
Smitteutbrudd:
- flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom
og/eller
- to eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde
Smitteoppsporing - kort beskrivelse:
Sentralt i den norske strategien er testing, smittesporing, isolering og karantene. Kommunelege er
ansvarlig for smittesporingen. Smittesporing starter når en har en person med bekreftet smitte. Det
foretas grundige intervjuer med den smittede. Resultatet av intervjuet vil avgjøre om det er noen
nærkontakter, det kan vanligvis variere fra 0 til 20. Det kartlegges steder en har vært, hvem en har
hatt kontakt med, hvor nært en har vært og tiden kontakten har vart. Nærkontakter som har vært
utsatt for mulig smitte skal identifiseres og følges opp i 10 dager etter siste eksponering. De blir satt i
karantene i 10 dager. Hverken den smittede eller nærkontaktene skal være på arbeid eller i studier.
Smitterisiko vurderes i forhold til antall smittede, mulig/sikker smittevei og antall mulige
nærkontakter. Konsekvenser av et mulig større smitteutbrudd, konsekvenser.

3. Varsling når noen har testet positivt for Covid-19
Studenter: oppfordres til snarest mulig å varsle høgskolen sentralbord. Dette kan gjøres på
følgende måter:
o Ring tlf. 62 43 00 00.
o Send epost til Servicepunkt@inn.no
Det skal ikke være fysisk oppmøte.
Sentralbordet varsler videre til ansvarlige på studiested
Utenom sentralbordets åpningstid ringes høgskolens krisenummer 04315, som betjenes av
Securitas alarmsentral. ecuritas varsler deretter i hht tabellen under pkt 1.
Ansatte: skal snarest mulig informere nærmeste leder. Dette kan gjøres på følgende måter:
- Ringe eller sende sms
- Sende epost

Det skal ikke være fysisk oppmøte.
Nærmeste leder varsler videre til ansvarlige på studiested

4. Smittesporing
-

-

Det er kommunelegen som har ansvar for smittesporing.
Det lokale studiested må være forberedt på å bistå i smittesporing, ansvarlig framgår av
tabellen under pkt 1.
Dersom ansvarlig (ref pkt 1) blir kjent med at det foreligger et bekreftet tilfelle skal
vedkommende kontakte kommunelegen i studiestedets kommune dersom det ikke allerede
er etablert kontakt.
«Rutinebeskrivelse - Oversikt over deltakere til undervisning i forbindelse med utbrudd av
Covid-19» (lenke) beskriver framgangsmåte for å framskaffe oversikt over deltakelse på
undervisning.

Den som er ansvarlig for et arrangement, undervisning, møter mm har ansvar for:
- at folk med symptomer på luftveisinfeksjon ikke er tilstede. Dersom man blir oppmerksom på
at syke personer eller personer, - selv med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal man be
disse forlate studiestedet/arrangementet.
- å ha oversikt over deltakere på møter, arrangement mm

5. Virkemidler for å begrense smittespredning
-

-

-

Ved en ny oppstått smittesituasjon, der en eller flere er bekreftet smittet, kan det være stor
usikkerhet om omfanget og smittekilde. Lokal kriseleder har et sett med mulige tiltak,
gradert ut fra ut fra smittesituasjonen, som vurderes iverksatt i samråd med kommunelegen.
o Mulige tiltak kan for eksempel være å oppfordre studenter og/eller ansatte om å
holde seg hjemme inntil man har oversikt over situasjonen, isolere klasser eller
fagmiljø, digitalisere undervisningen, stenge deler av - eller i ytterste konsekvens
stenge hele studiestedet.
Stengning av deler av/hele studiestedet kan foretas av kommunelegen på eget initiativ med
hjemmel i smittevernloven. Dette kan skje når en har et smitteutbrudd hvor en ikke har
oversikt
Ansatte og studenter som har vært i det aktuelle miljøet skal være hjemme inntil en har
oversikt over situasjonen.
Eiendomsdirektør beslutter hvilke renholdstiltak som skal iverksettes

6. Informasjon om smittesituasjon og stengning
Informasjon om stengning gjøres tilgjengelig umiddelbart på Innafor.no og Inn.no
I tillegg vurderes andre kommunikasjonskanaler for varsling.
-

Lokal beredskapsleder har, sammen med kommunikasjonsdirektør ansvaret for informasjon
internt på fakultetet til ansatte og studenter
Kommunikasjonsdirektøren har, i samarbeid med rektor og leder av sentral krisegruppe
ansvaret for informasjon på Inn.no og Innafor.
Rektor og dekan ved respektive fakultet (jfr. beredskapsplanen pkt 2.4), har myndighet til å
uttale seg på vegne av høgskolen om den aktuelle hendelsen, etter samråding med
kommunikasjonsdirektøren.
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