
TILTAKSKORT HYTTE – SMITTEUTBRUDD

Tlf. medlemsforening:

HANDLING

Hva må vi gjøre?
Vurdere egen og gjestenes sikkerhet.

Kartlegge omfanget.

Isolere syke mennesker for å hindre videre 
spredning. Betjente hytter skal ha en plan for 
hvilke rom som skal benyttes for å isolere syke 
personer, dvs. både for gjester og ansatte.

Planlegge å frakte de berørte ut av området.

Iverksette tiltak som hindrer smittespredning:

• Ha tilgang på engangs service for å
servere mat til de som er syke

• Gode renholdrutiner generelt

Bruk munnbind på den som er syk. Munnbind 
bør inngå i førstehjelpsutstyret (kirurgisk 
munnbind TYPE I (Iso Standard/EN 14683).

Det skal føres liste over syke personer.

Etter at syk person er transportert ut, setter 
man rommet i karantene og vasker etter 3+ 
døgn. Lufting er viktig.

I ettertid: Bidra til en erfaringsdeling med 
hyttevakter/vertskap/betjening/involverte.

VARSLING

Hvem må vi varsle?
Ved behov: Medisinsk personell/ 113    

Leder ansvarlig medlemsforening.

Smittevernoverlegen i aktuell kommune. 
Telefon: 116 117 (gjelder ikke korona)

Ved koronasmitte skal den enkelte varsle sine 
nærkontakter slik at de kan være oppmerksom 
på symptomer og ev. overholde gjeldende 
regler for karantene. 

Ved koronasmitte skal medlemsforeningene 
eller vertskap varsle andre deltakere som ikke er 
kjente nærkontakter for den smittede (navn og 
helseopplysninger skal ikke fremkomme).

Mattilsynet ved mistanke om at utbruddet 
skyldes vann, dyr, næringsmidler, legionella.

Andre hytter/parter som berøres. Ev. de neste 
gjestene som ventes.

DNTs beredskapsgruppe (vurder behovet). 
Telefon: 21 08 80 90

KOMMUNIKASJON

Talsperson/hva skal vi si?
Hyttevert eller ledelse i ansvarlig 
medlemsforening håndterer 
kommunikasjonen.

Kommunehelsetjenesten håndterer varsling av 
berørte, inkludert å beslutte videre tiltak. 
(gjelder ikke korona)

Informasjon om helsetilstand ved 
sykehusinnleggelse håndteres av sykehus.

Budskap:  
Henvise til medisinsk ansvarlig når det gjelder 
sykdomstilstand.

Bekrefte de faktiske forhold og beskrive hva 
DNT gjør for å avhjelpe situasjonen.  

Finne ut/kommentere på om smitten har 
oppstått tidligere, men at vedkommende 
forsto at den var syk først når han var på hytta.

Formuleringer:  
“Vi er svært nøye med våre rutiner, men vil nå 
selvfølgelig gjennomgå dem for å se om det er 
noe vi kan forbedre ytterligere...”    

“De berørte er gitt akutt medisinsk bistand og 
fraktet til sykehus”

Avdramatisere. Aktivt fortelle at det er «en av 
fem. De andre fire er i finfin form».

OBS!

Hva har skjedd?    

Hva er sykdomskilden?    

DNTs og medlemsforenings beredskaps-
plan.  

Hva er konsekvensene for de berørte?    

Kartlegge DNTs ansvar.

DNTs smittevernplan. 

Smittevernkurset som ansatte/turledere 
har deltatt på.

Hva må vi dokumentere?

(Eks: korona, norovirus)




