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Veileder om smittevern for gjennomføring av ferdighetstrening og simulering 
under Covid- 19 utbruddet. 

 

Det tilrettelegges for at ferdighetstrening og simulering skal kunne gjennomføres i de fleste 
tilfeller. Retningslinjene vil til enhver tid være underlagt generelle smittevernregler fra FHI / 
Helsedirektoratet og Beredskapsledelsen ved VID. Lokale politiske anbefalinger og føringer 
kan føre til noe ulik praksis ved de ulike studiestedene. 

Trening ved senter for simulering og ferdighetstrening (SSF) vil vanligvis innebære kontakt 
nærmere 1 meter og vi kommer da innenfor definisjonene av nærkontakter dersom det 
oppstår smitte.  

Det tilstrebes 3 studenter pr seng. Maks antall studenter på hvert rom vil kunne variere 
basert på romstørrelse. Det er opp til aktuelt lærested å vurdere dette.   

For å ha kontroll på antall deltagere og kontakt, opprettes faste gruppesammensetninger 
med studenter. Det skal dokumenteres ved hver øvelse hvem som har deltatt og i hvilken 
gruppe. Dette for å kunne spore smitte og begrense mulig smittespredning dersom sykdom 
oppstår.  

Veileder om smittevern skal brukes sammen med lokal retningslinje for bruk av senteret ved 
aktuelt studiested.   

 

Generelt skal følgende regler følges: 

1. Studenter som er syke eller mistenker sykdom tilsvarende Covid - 19 smitte skal ikke 
møte opp eller delta i aktiviteter på SSF. Oppstår det sykdom etter trening på SSF – ta 
umiddelbart kontakt med din faglærer. 
 

2. Studenter og lærere som skal gjennomføre aktiviteter på SSF, skal ha gjennomgått 
informasjon og smittevernregler som gjelder for trening. Informasjonen ligger på VID 
sin temaside vedrørende Covid-19. 
 

3. Lærere som er ansvarlig for tilrettelegging på SSF vil ha ansvar for opprettelse av 
grupper, og at det dokumenteres hvem som har deltatt.  
 

4. Munnbind skal, dersom lokale politiske anbefalinger tilsier det, benyttes i all 
ferdighetstrening og simulering hvor 1 meters grensen blir brutt.  
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Hjerte – lungeredning (HLR og AHLR) 

VID følger Norsk Resuscitesjonsråd (NRR) sine faglige anbefalinger, se nrr.org. Merk at NRR 
sine retningslinjer også kan endres i denne perioden. 

 

Kilder: 

FHI: 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 
 
For helsepersonell: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88509 
 
Melding og varsling: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/melding-og-varsling-av-nytt-
koronavirus/?term=&h=1 
 
Definisjoner av tilfeller og nærkontakt: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-
bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/?term=&h=1 
 
Kontaktsporing og oppfølging: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/kontaktsporing-og-oppfolging-av-
kontakter-til-tilfeller-med-nytt-koronaviru/?term=&h=1 
 
NRR: 
Faglig anbefaling av 29.05.2020: «Retningslinjer for HLR under Covid – 19 pandemien» 
https://nrr.org/no/nytt/312-retningslinjer-for-hlr-under-covid-19-pandemien  
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