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1. Innledning 

Oppretting av “luftveisklinikker” er et viktig tiltak for å begrense spredning av koronaviruset. 

Disse klinikkene er tiltenkt pasienter med luftveissymptomer som har behov for lege og 

helsetjenester, og som ikke får lov til å møte på fastlegekontoret av smittevernhensyn. Dette er 

en forutsetning for at fastlegene skal kunne gi forsvarlige tjenester, spesielt til pasienter med 

kronisk sykdom. Sårbare pasientgrupper har økt risiko for alvorlige følger av koronavirussykdom 

(covid-19).  

I denne veilederen vil vi i punkt 2 peke på faglige forhold knyttet til pasienters og 

helsepersonells sikkerhet på luftveisklinikker. Punkt 3 omhandler rekruttering, lønns- og 

arbeidsvilkår. Legeforeningen mener at det er viktig at tillitsvalgte involveres i arbeidet med 

opprettelse av luftveisklinikker. God dialog med de tillitsvalgte kan bidra til effektive prosesser, 

samtidig som hensynet til de ansatte som skal bemanne klinikkene ivaretas. Om det tidsmessig 

er mulig, bør spørsmålet opp i ALU og LSU. Det er opp til kommunen å organisere klinikkene, og 

opp til partene å avtale de aktuelle vilkår og betingelser som skal gjelde. Momentene i denne 

veilederen er ment som innspill til avtalene som nødvendigvis må forhandles lokalt, og være 

tilpasset de lokale forhold. Momentene er ikke uttømmende.  

Veilederen er utformet av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe opprettet i regi av 

Allmennlegeforeningen (AF) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Gruppen har bestått 

av Christina Stangeland Fredheim (NFA), Marit Tuv (AF), Øyvind Anmarkrud (Jus og arbeidsliv, 

Legeforeningen) og Aadel Heilemann (Jus og arbeidsliv, Legeforeningen). 

 

2. Faglige forhold / organisering av luftveisklinikker 

Lokalisering 

Hensiktsmessig lokalisering for luftveisklinikker vil avhenge av lokale forhold og hva som er 

realistisk å få til. Det vil være en fordel om luftveisklinikken ligger skjermet til, i alle fall med 

egen inngang. Videre bør det helst være en egen parkeringsplass til klinikken. Telt kan i mange 

tilfeller være den beste løsningen med tanke på smitterisiko. Noen steder tar man i bruk en 

avstengt helsestasjon eller lignende som lokale. 

Pasienten bør anmodes om ikke å berøre noe inne i klinikken. Det bør være minst mulig løse 

gjenstander i lokalet, slik at rengjøring og desinfisering er enklest mulig. Undersøkelsesområdet 

må være tilknyttet et «rent» kontor, med velfungerende IKT-løsning/EPJ. 

 



Personell og kompetanse 

Det er behov for leger med god erfaring fra førstelinje - det vil gi raskere og riktigere 

prioritering av hvilke pasienter som må innlegges på sykehus og ikke. Fastlegekorpset har lang 

erfaring med å organisere effektive sentre, ta raske beslutninger, håndtere et stort antall 

pasienter og er vant til å organisere en effektiv arbeidsflyt. Noen steder kan det være aktuelt å 

involvere også andre leger i arbeidet på luftveisklinikken. En forutsetning er at det blir gitt 

tilpasset og nødvendig opplæring. 

Det optimale vil i utgangspunktet trolig være om legene på luftveisklinikk bare arbeider der, 

men dette lar seg nok vanskelig gjøre i mange mindre kommuner. Lokale forhold må hensyntas 

også på dette området. 

Triagering 

Triagering vil finne sted hos fastlegen. Fastlegene skal med andre ord fortsatt ha en nøkkelrolle 

ved å gi råd til sine listepasienter og vurdere dem via telefon, e-konsultasjon og 

videokonsultasjoner. Pasienter som trenger legetilsyn kanaliseres til luftveisklinikken. Råd for 

fastlegenes håndtering av pasientgruppen er lagt ut på Allmennlegeforeningens sider.  

Pasienter med underliggende sykdom som trenger kontroll som ikke kan utsettes, og som i 

tillegg har pådratt seg luftveissymptomer, skal også kanaliseres til luftveisklinikk for denne 

kontrollen. Det vil si at “luftveislegen” i noen tilfeller også må kunne gjøre andre vurderinger på 

denne klinikken. En annen mulighet er at en slik pasient får komme for koronatesting 1-2 dager 

før kontrollen hos fastlegen, slik at fastlegen kan følge de andre medisinske tilstandene videre 

selv om pasienten er luftveissyk. 

 

Smitteverntiltak 

Det må stilles nødvendige ressurser til rådighet ved klinikkene for å få effektiv drift med høy 

pasientsikkerhet. Dette gjelder blant annet hjelpepersonell, elektronisk pasientjournal og annet 

utstyr. Det bør også være infrastruktur for videokonsultasjoner dersom man legger opp til at 

pasienter som har vært til vurdering/behandling på luftveisklinikken skal kunne ta kontakt med 

denne ved behov for videre oppfølging.   

Smittevernutstyr og rutiner for smittevern må være på plass før oppstart. Dette er en absolutt 

forutsetning. 

Alt personell må på forhånd få opplæring i riktig bruk av smittevernutstyr. Det skal alltid være 

to til stede når utstyr tas av og på, se https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus/ eller 

https://vimeo.com/394303504. 

https://www.legeforeningen.no/af
https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus/
https://vimeo.com/394303504


Pasienten bør ha med legemiddelliste og oversikt over tidligere sykdommer fra fastlege, 

dersom dette ikke medfører økt smitterisiko (pasienten skal ikke møte opp på fastlegekontoret 

for å få tak i dette). 

Oppfølging av pasienter på luftveisklinikker:  

• Pasienter som kommer til luftveisklinikker, bør ved ankomst få utlevert et kirurgisk 

munnbind som pasienten selv tar på, med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke 

tolererer dette.  

• Pasienter skal ikke oppholde seg i fellesarealer, men vises inn i eget rom. Kun nødvendig 

helsepersonell går inn.  

• Pasientens munnbind tas av inne på undersøkelsesrommet først etter at helsepersonell 

har tatt på personlig beskyttelsesutstyr.  

• Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienten skal 

bruke følgende beskyttelsesutstyr:   

• Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR) 

• Frakk med lange ermer 

• Hansker 

• Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)  

• Utstyr som bør være tilgjengelig: Termometer, StrepA, CRP, SpO2, BT-apparat, 

stetoskop, klokke med sekundviser på veggen.  

• Forstøver er aerosoldannende og bør ikke brukes under koronaepidemien. Engangs 

inhalasjonskammer er å foretrekke. 

• Lege og sykepleier med fullt smittevernutstyr gjør sine undersøkelser/tar prøver, og gir 

pasienten beskjed om videre behandling/opplegg. Behandlere kan så gå inn på annet 

kontor etter å ha kastet utstyret på forsvarlig vis. Så kan legen skrive journal og lage 

resepter etc. på dette skjermede kontoret.  

 


