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Informasjon om praksisstudier i Finnmarkssykehuset høsten 2020 
Sist oppdatert 13.08.20. 
 
Alle studenter (også de som ikke jobber pasientnært) som i løpet av de siste 10 dager 
har vært på reise i eller utenfor Norge, må informere Finnmarkssykehuset om dette før 
de skal tilbake i praksis eller ha undervisning i Finnmarkssykehuset. Dette gjelder 
også dersom studenten har vært i områder som ikke er omfattet av karanteneplikt 
(gule områder). Studentene må lese informasjon på Finnmarkssykehuset 
internettsider om reiser: https://finnmarkssykehuset.no/reiserad-og-anbefalinger-etter-
reise og fylle ut denne sjekklisten. Sjekklisten leveres til kontaktperson.   
 
Dersom studenten etter å ha fylt ut sjekklisten ser at det er grunn til testing for covid-19 
kontaktes kommunehelsetjenesten der studenten oppholder seg 
 

Vårt hovedbudskap forøvrig til studenter i praksisstudier er: 
Hvis studenten er syk eller har symptomer på covid-19 skal studentene holde seg hjemme og ta 
kontakt med kontaktperson på praksisstedet. Retningslinjer vedrørende dette oppdateres 
fortløpende på intranett og www.finnmarkssykehuset.no . Sammen med aktuell utdannings-
institusjon vil vi gjøre det som er mulig innenfor våre rammer for at studentene skal kunne 
gjennomføre planlagte praksisstudier. 
Studenter skal forholde seg til de samme retningslinjer og informasjon som Finnmarkssykehuset sine 
ansatte vedrørende Covid-19: 
 

• Informasjon til ansatte, ledere, studenter og frivillige finnes på Finnmarkssykehuset sine 
internettsider: 
https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-ansatte-i-finnmarkssykehuset 

 
•  Det bør tilstrebes kohortorganisering også for studenter. Dette betyr: 

- Studentene bør unngå unødvendig nærkontakt, og det bør være færrest mulig 
nærkontakter for hver student. 

- Antall studenter samtidig per enhet og per vakt kan måtte begrenses. Studentene må i 
større grad følge turnusen til sin kohort. Dette vil kunne føre til flere ubekvemsvakter der 
dette er aktuelt. 

- Rotasjon/ hospitering mellom ulike praksisarenaer innenfor samme praksisperiode kan 
foregå, men unngås om mulig for å redusere smitte samt fornuftig bruk av 
smittevernutstyr 

 
• Studenter som er i ordinær praksis i Finnmarkssykehuset og får luftveissymptomer, feber eller 
andre symptomer på covid-19, Informerer kontaktperson og holder seg borte fra praksisplassen. 
Kommunehelsetjenesten kontaktes for testing. 
• Det vil fremover være svært viktig at lærerveiledere/praksisansvarlige ved studieprogrammene 
er proaktiv ved oppfølging av studenter i praksisstudier, og holder tett kontakt med 
praksisarenaene. 
• Ytterligere informasjon og endringer kan tilkomme på senere tidspunkt.  
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