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EBOLA – SMITTEPLAN
Vedlegg til smittevernplan
Planen retter seg mot alt helsepersonell som kan komme i kontakt med smittet person av
Ebola, kroppsvæsker fra smittet pasient og smittet miljø rundt mulig smittet person.
Planen gjelder også for renholdere og andre som kommer i med på en eller annen måte.
Ebola kan bryte ut i løpet av 2- 21 dager etter smitte (incubasjonstid). Symtomene i starten er
ukarakteristiske, og dette gjør det vanskelig.
Viktige opplysninger blir derfor opphold i områder hvor sykdommen er utbredt, eksponering
for viruset og kliniske symtomer.
Viktigste smittevei er direkte og indirekte kontakt med smittet, og særlig blod og
kroppsvæsker.
Gode renholdsrutiner i helsetjenesten er viktigste tiltak for å unngå smitte.
Symtomer på ebolasykdom er: Høy feber, hodepine, slapphet, muskelsmerter. Sår hals med
diare og oppkast, utslett og etter 2-3 dager nedsatt nyre- og leverfunksjon. Indre og ytre
blødninger er uttrykk for alvorlige tilfeller. Dødelighet 40-90%, avhengig av hvor du befinner
deg og hvor du blir behandlet.
Vurdering av smitterisiko er viktig og gjøres etter tabell 1. i vedlegg. «Råd til
helsepersonell—side 2»
Sjansen for at helsepersonell i Eidsvoll skal komme i kontakt med ebolasyk person er liten. Vi
regner heller ikke med at det er fare for epidemier av dette i Eidsvoll.
Det er imidlertid en mulighet for at en ved et uhell møter smittet person, som ikke har vært
«luket ut» på Gardermoen flyplass eller andre steder. Da er det viktig å ha kjennskap til hva
en skal gjøre.
Personer uten symtomer, men som er vurdert til å ha en risiko for smitte, stor eller liten, følg
«Råd til helsepersonell – side 2» -Håndtering av personer med mistanke eller bekreftet
ebolavirussykdom. Se vedlegg.
Personer med et eller flere symtomer, særlig feber. Se «Råd til helsepersonell---« side 3.
Vurder sjansen for smitte.

Bruk av beskyttelsesutstyr
Avsenderadresse.:
Rådhusgata 1
2080 Eidsvoll
Telefon: 66107000
Telefaks: 66107001
E-post:
post@eidsvoll.kommune.no

Besøksadresse.:
Rådhusgata 1
Dir.telefon: 66107086
Telefaks: 66107001
Etatens/avdelingens e-post:
post@eidsvoll.kommune.no

Bankkonto:
8601.41.88209
7855.05.02371 (skatt)
Org.nr.:
964 950 113
Internettadr.:
www.eidsvoll.kommune.no

IBAN:
NO9286014188209
NO2178550502371

BIC-adr.:
DNBANO22
DNBAOKK

Eidsvoll kommune
Kommuneoverlegen

Deres ref:
Vår ref.:
Dato:
Saksbehandler:

25. mars 2015
hmj

Følg rådene i «Råd til helsepersonell---« midt på side 3.
Det enkelte legesenter eller tjeneste må vurdere om det er behov for å ha slikt utstyr liggende
eller om det er tilstrekkelig å låne fra sykehjemmet/legevakta i gitte situasjoner. Det kan være
lurt å ha noe liggende, ikke minst for trening i av- og påkledning.
Andre smitteverntiltak i primærhelsetjenesten
Rengjøring og desinfeksjon av flater og utstyr og håndtering av avfall, se «Råd til
helsepersonell---« side 3.
Innleggelse i sykehus
Innleggelse skjer ved avtale mellom infeksjonsmedisinsk bakvakt ved aktuelle sykehus.
Se «Råd til helsepersonell –« side 3
Varsling av mistenkt eller bekreftet sykdom
Ebola er en varslings- og meldepliktig sykdom.
Ved mistanke om ebolasykdom skal behandlende lege umiddelbart varsle
Kommuneoverlegen (95880021) og Smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet (21076348).
Smitteoppsporing
Dette utføres av kommuneoverlegen i nært samarbeid med Folkehelseinstituttet.
Spørsmål vedr. tiltak ved mistenkt Ebola
Spørsmål om håndtering av Ebola kan rettes til Sykehusets smittevernlege,
infeksjonsmedisinsk bakvakt ved Oslo universitetssykehus Ullevål ( 22117350) eller
smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet (21076348)
Vedlegg:
Råd til helsepersonell ved mistanke om ebola-virussykdom (EVD)
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