NY INFORMASJON TIL
FASTLEGER OM COVID 19
FHI har oppdatert sin liste over allmennfarlige
smittsomme sykdommer og covid19 er inkludert
(2019-nCoV). Endringen ble gjennomført allerede
i januar, men alle lister har ikke vært
oppdatert. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift
/1995-01-01-100
Jf. §3 pkt 7 i normaltariffen skal stønad ytes etter honorartakstene ved undersøkelse, behandling
og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer.
Det arbeides med å få en egen diagnosekode i ICPC2.
KARANTENE VED REISE
Det kom 1.mars nye råd for alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder
med vedvarende spredning av SARS-CoV 2. Alle skal være hjemme fra jobb i 14 dager etter
hjemkomst. Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17.februar.
Rådene skal oppdateres etter hvert som smittesituasjon endres, og det er viktig å følge med på
FHI sine sider over hvilke områder dette til enhver tid gjelder for. Utbruddsområdene vil kunne bli
endret på kort varsel.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-avkoronaviruset-coronaviruset/
SMITTEVERNUTSTYR
FHI har utarbeidet råd for hvordan smittevernutstyr skal prioriteres brukt. Disse er enda ikke
veldig konkrete for oss fastleger. Det er viktig at smittevernutstyr blir brukt riktig og
ressursbesparende.
Det vil antagelig bli en mangel på smittevernutstyr, slik at det er klokt å tenke på å begrense bruk
om mulig. Det er fornuftig om utstyr kan brukes til å få testet flest mulig, og det er også mulig å
gjenbruke noe av utstyr etter desinfeksjon (visir). Noen åndedrettsvern kan brukes flere ganger
av samme person.
Det ble fredag 28.februar vedtatt en kongelig resolusjon som gir myndighetene hjemmel til å sikre
tilgang på nødvendige legemidler og utstyr. HOD kan nå fastsette regler for dette.

SYKEMELDINGER
Det har kommet et oppdatert rundskriv om smittefare og sykemeldinger. Smittefare kan gi rett til
sykepenger for å forebygge og motvirke overføring av smittsomme sykdommer. Dette vil være
aktuelt for de som settes i karantene og som ikke kan utføre sitt arbeid hjemmefra.
Legeerklæringer kan godtas uten personlig undersøkelse av pasienten i tilfeller der pasienten
antas å har eller antas å ha en smittsom sykdom, som Covid19.
Det arbeides fortsatt med avklaringer omkring hvilke rettigheter selvstendig næringsdrivende
leger som blir satt i karantene har, dette er noe Allmennlegeforeningen og Legeforeningen er
oppmerksom på.
INFORMASJON
Det er hver enkelt kommune ved kommuneoverlegen og myndighetene som har ansvar for å
formidle riktig informasjon til sine leger. Vi ønsker i tillegg at det skal være mulighet for
direkteinformasjon fra myndighetene til hver enkelt fastlege. Kommunen har ansvaret, men det
kan være viktig å få formidlet informasjon direkte fra myndighetene raskt. Dette er ikke etablert
noen direkte kommunikasjonsmulighet ennå, men dette vil forhåpentligvis komme på plass raskt.
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