
 

MHH Ofte stilte spørsmål - Coronaviruset 
 

Hva gjør jeg hvis jeg har vært utenfor Norge? 

Du skal i «karantene» i 14 dager etter hjemkomst og ikke oppsøke hospitalet i 14 dager etter du har 

kommet hjem. 

 Er det under 14 dager siden du kom hjem fra reise utenfor Norge ber vi om at du holder du deg 

hjemme og ringer innleggelseskontoret for å flytte/avbestille timen din. Har du symptomer skal du 

kontakte fastlege eller legevakt på 116 117. 

 Er det over 14 dager siden du kom hjem fra reise utenfor Norge og du er symptomfri kan du komme 

som normalt til avtalt time. 

 

Hva gjør jeg hvis jeg har vært i «nærkontakt» med noen med påvist smitte? 

Dersom du har vært i nærkontakt med noen som har påvist smitte skal du holde deg hjemme i 

«karantene» i 14 dager etter nærkontakt.  

 

Se definisjonen på nærkontakt på fhi sin nettside 

 

Kan jeg avbestille timen min? 

Pasienter som ønsker å avlyse sine timer kan gjøre dette foreløpig iht. ordinære avbestillingsregler. For å 

avbestille ta kontakt innleggelseskontoret.  

 

Hva skal familiemedlemmer gjøre? 

«Påvist coronavirus i hjemmet»: Dersom det er påvist coronavirus i hjemmet, skal alle som bor i 

husstanden i 14 dagers karantene. Hold deg oppdatert på råd fra folkehelseinstituttet: www.fhi.no  

Hvem har økt risiko for å bli smittet? 

Pasienter som har vært utenfor Norge, eller har hatt nærkontakt med personer som er bekreftet smittet 

med coronavirus.  

Hva skal jeg gjøre for å forhindre smitte? 

Vaske hendene og/eller sprite de ofte. Hoste i papirlommetørkle eller albuekroken. Vask hendene 

etterpå. 

Hva er symptomene? 

Akutte luftveissyndromer som hoste, tungpustet og feber. 

Hva gjør jeg hvis jeg får symptomer? 

Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme og ring 

innleggelseskontoret for å avbestille/flytte timen din.  

 Du skal kun ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom du er syk og trenger akutt helsehjelp. 

 Testing av coronaviruset er forbeholdt ulike grupper. Se hvem som skal testes på Fhi sin nettside. 

Trenger du akutt helsehjelp kan du ta kontakt med fastlege eller legevakt på 116 117.  

 Har du milde luftveissymptomer og ikke har vært utenfor Norge eller vært i nærkontakt med noen 

som er smittet bør du holde deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri.  

 Har du symptomer og har vært utenfor Norden eller vært i nærkontakt med noen som er smittet 

skal du i «isolasjon» fra symptomer inntrer. Isolasjon kan opphøre 6-8 dager etter symptomfrihet 

etter en individuell vurdering uført av lege. Ved innleggelse på sykehus gjelder andre regler. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/
http://www.fhi.no/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/


 

 

Hva gjør jeg hvis jeg er testet for coronavirus eller skal testes? 

Hold deg hjemme før du testes og i 14 dager fra du ble testet. Ring innleggelseskontoret for å 

avbestille/flytte timen din.  

Er smitten farlig? 

De fleste får milde symptomer som ligner forkjølelse. Noen kan få alvorligere sykdom med behov for 

sykehusinnleggelse.  

 

For mer informasjon og råd følg med på helsenorge.no eller på folkehelseinstituttet: www.fhi.no  

 

https://helsenorge.no/koronavirus
http://www.fhi.no/

