
Kjære medarbeidere 

Vi står midt oppe i en meget uoversiktlig situasjon knyttet til COVID-19. I Tannhelsekjeden har vi 
fulgt nøye med på utviklingen, og vi har underveis justert våre smittevernsrutiner og innført en god 
del tiltak både internt og mot pasienter. 

Sist uke ble det opprettet en egen gruppe bestående av NN,NN,... Denne gruppen (primærgruppen) skulle 
løpende evaluere situasjonen og ta avgjørelser på vegne av selskapet basert på tilbakemeldinger fra 
avdelings- og regionledere. 

Alle er vi opptatt av at færrest mulig- både ansatte, kontraktører, pasienter og våre familier blir 
smittet av koronaviruset (COVID-19). Vi er selvfølgelig også vårt ansvar bevisst som en seriøs 
samfunnsaktør. 

Pasientbehandling 
Inntil eventuell annen beskjed blir gitt skal Tannhelseklinikken opprettholde all pasientbehandling. 

Reise de siste 14 dager utenfor Norden 
Medarbeidere som etter reise utenfor Norden er kommet hjem til Norge siden 27.02.20 skal 
holde seg hjemme i karantene til det har gått 14 dager etter hjemkomst. 

Stengte skoler og barnehager 
Hvis stengte barnehager og skoler gir utfordringer for medarbeidere med hensyn til barnepass må 
hver enkelt medarbeider løse dette selv. Kvoten for syke-barn dager kan benyttes ved slikt 
fravær, hvor man har rett til 10 dager (15 ved 3 eller flere barn) per kalenderår. 

Drift av klinikkene 
Pasientbehandling skal opprettholdes i tråd med etterspørselen fra pasienter. Dersom klinikkene opplever 
at medarbeidere må være hjemme pga. sykdom eller stengte skoler og barnehager, må klinikkene finne 
løsninger gjennom aktiv bruk av vaktplan og åpningstider. 

Andre retningslinjer 
 Følg til enhver tid oppdaterte råd fra FHI og øvrige myndigheter. 
 Unngå håndhilsning på pasienter og kollegaer. 
 Ingen utenlandsreiser skal gjennomføres i regi av Tannhelsekjeden. Private reiser frarådes på det 

sterkeste. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet i form av både 
tjenestereiser og privatreiser. Ref. Helsedirektoratets retningslinjer for helsepersonell i tjeneste. 

 Innenlandsreiser i regi av Tannhelsekjeden utføres kun der det er strengt nødvendig. Møter 
avholdes via videokonferanse og telefon. 

 

 Hjemmekarantene gjelder for: 
o Alle som har vært på reise utenom Norden. Dette rådet har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. 

februar. 14 dagers karantene regnes fra dato for hjemkomst. 

o Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet 
tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle. 

o Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på 
laboratorieprøve foreligger. 

o Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med utbredt spredning av 
koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt spredning skal holde seg 
hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. 



 Hjemmeisolering gjelder for: 
o Bekreftet tilfelle, det vil si de som er bekreftet smittet med covid-19, men som ikke trenger 

innleggelse på sykehus. 

o Mistenkt tilfelle, det vil si de som er syke og prøvetas for covid-19. 

Vedrørende punktene om karantene og/eller influensalignende symptomer skal du ta kontakt med din 
fastlege for å få en faglig vurdering og eventuelt sykemelding for rett til sykepenger. 

Dersom en medarbeider ut fra egen vurdering holder seg hjemme på grunn av frykt for smitte på 
arbeidsplassen, vil dette innebære at medarbeideren må søke om fri (ferie/permisjon/avspasering). 

Vi minner for øvrig om at Tannhelsekjeden har veletablerte smittvernsrutiner og disse skal nå som 
ellers følges. Disse er tilgjengelig på ... 

Disse retningslinjene vil fortløpende evalueres og oppdateres i henhold til retningslinjer og regelverk fra 
det offentlige. 

Ta kontakt med din nærmeste leder dersom du har spørsmål. 

Med vennlig hilsen  
 



 


