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1 Bakgrunn 
 
Haraldsplass Diakonale Sykehus følger de til enhver tid gjeldende nasjonale 
retningslinjer i smittevernet mot covid-19, og vil gjøre lokale tilpasninger når det er 
nødvendig.  
 
Så lenge covid-19-epidemien er under kontroll i Bergen Kommune og så lenge det 
vurderes forsvarlig å gjennomføre ordinær utdanningsaktivitet, planlegger vi og våre 
samarbeidende utdanningsinstitusjoner (Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på 
Vestlandet (HVL), VID vitenskapelige høgskole (VID) og fagskoler som HDS har 
avtale med) for ordinær utdanningsaktivitet i sykehuset for prioriterte grupper av 
studenter/elever, heretter benevnt «studenter».  
 
Dette er viktig for å opprettholde normal studieprogresjon, sikre rekruttering av 
helsepersonell og hindre etterslep på pasient nær praksis og klinisk undervisning. 
Ved eventuell økning i smittepresset i vårt opptaksområde må situasjonen vurderes 
på nytt. Studenter omfattes av de samme retningslinjer som helsepersonell og skal 
følge samme regler fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  
 
En antatt ikke-smittsom, frisk student skal ikke behandles på andre måter enn en 
antatt ikke-smittsom, frisk ansatt.  
 

2 Hensikt  
 
Ivareta smittevern mot covid-19 ved den kliniske utdanningsaktiviteten i sykehuset  
 

3 Målgruppe og avgrensning  
 

 Ledere, student/elevansvarlige og praksisveiledere ved HDS 

 Kontaktlærere/praksislærere ved HVL, VID og fagskoler  

 Studenter og elever  
 
 

4 Gjennomføring 
  

Det kan være en utfordring å holde anbefalt avstand mellom personer i enheter med 
små pasientrom, undersøkelsesrom, vaktrom og medisinrom. Som hovedregel må 
størrelsen på studentgruppen og hvilken aktivitet som skal foregå vurderes opp mot 
størrelsen på lokalet.  
 
Det er satt opp følgende rammer for pasient nær praksis og klinisk undervisning:  
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1. For å forebygge at det kommer smittsomme/syke studenter inn i sykehuset 
skal alle studenter fylle ut screeningskjema før de møter i praksis/klinikk og 
fremvise skjema første dag. Studenten har selv ansvar for oppbevaring av 
skjemaet. https://handbok.haraldsplass.no/docs/pub/dok08897.pdf 

 
2. For å forebygge for liten avstand mellom personer, skal hele døgnet benyttes 

til pasient nær praksis og klinisk undervisning. Underviser/praksisveileder 
sammen med praksislærer, har ansvar for at dette lar seg gjennomføre.  

 
3. Ved samling av større studentgrupper har underviser/praksisveileder sammen 

med praksislærer, ansvar for at undervisning kan gjennomføres på en 
forsvarlig måte og at studentene til enhver tid overholder gjeldende 
anbefalinger om håndhygiene og avstand samt påse at færrest mulig personer 
samles over kortest mulig tid.  

 
4. Behov for og tiltak ved rullering mellom enheter internt i sykehuset, for 

eksempel mellom sengepost og poliklinikk, eller mellom avdelinger, må 
vurderes for de ulike aktuelle studentgrupper.  

 
5. Smittevernutstyr er en begrenset ressurs og bruken må prioriteres og 

rasjoneres. Leder i aktuelle klinisk enhet skal i samråd med 
underviser/praksisveileder vurdere om pasient nær praksis og klinisk 
undervisning skal foregå hos smitte-isolerte pasienter.  
 

6. Studentene skal ha spisepause utenfor den aktuelle kliniske enheten. Viktig 
med sosial distansering i pauser. Det må holdes avstand i kantinen og utenfor 
undervisningsrom i sykehuset.  

 
7. Studentene skal der det er aktuelt følge praksisveileders turnus. 

 

8. Som hovedregel ønsker Haraldsplass at studenter ikke jobber vakter i andre 
institusjoner enn praksisstedet i sin praksisperiode. Det påhviler studenten 
uansett et ansvar for å følge obligatorisk infeksjonskontrollprogram på 
arbeidssted og studenten må være ekstra oppmerksom på fare for 
smitteoverføring. Dersom studenten blir eksponert for covid-19 og skal i 
karantene, gjelder dette for både for deltidsjobb og for studentpraksisen 
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