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Översikt över aktuella rekommenderade 

smittskyddsåtgärder mot covid-19 i vård och 

omsorg 

 

För kompletterande information till denna översikt, se övriga 

coviddokument som finns på Intra och Smittskydd och vårdhygien Dalarnas 

externa hemsida.  

 

 

 

Skyddsutrustning/source control 
Åtgärd Gäller Gäller 

personal 
Gäller 
patient/besökare 

Skyddsutrustning för personal 
vid starkt misstänkt/bekräftad 
covid-19 

Andningsskydd och visir på 
rummet, som alltid god 
följsamhet till basala hygien- och 
klädregler 
 

X  

Munskydd som source control Generell rekommendation 
borttagen. Kan aktualiseras vid 
utbrott/utbrottsrisk.  

X  

Munskydd för besökare Munskydd kan erbjudas  X 

Munskydd vid sjukresa Munskydd kan erbjudas  X 

 

 

 

 

 

 

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/
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Provtagning 
Åtgärd Gäller Gäller 

personal 
Gäller 
patient/besökare 

Provtagning av patienter med 
symtom inom vård och omsorg  
 
Provtagningsindikation 

PCR-prov tas när behandlande läkare 
bedömer att diagnos har betydelse 
för fortsatt patienthandläggning. 
Prov kan också tas om diagnos kan 
ha betydelse för fortsatta 
vårdhygieniska åtgärder. 

 X 

Provtagning av patienter utan 
symtom som läggs in på 
vårdavdelning 

Nej  X 

Provtagning av patienter utan 

symtom som ska till op/IVA/ 

förlossning eller som ska 

skoperas via näsa eller mun 

Nej  X 

Provtagning av barn utan symtom 
som läggs in på sjukhus 

Nej  X 

Provtagning av patienter utan 
symtom som skrivs ut till 
kommunal vård och omsorg 

Nej  X 

Provtagning av personal med 
symtom  

Nej. Personal med luftvägssymtom 
och allmän sjukdomskänsla stannar 
hemma och kontaktar sin chef. 
Personal kan återgå när hen är 
allmänt förbättrad och pigg nog att 
arbeta. Verksamheter med särskilt 
känsliga patienter har som tidigare 
egen rutin vid personalsjukdom. 
 

X  

Provtagning av personal utan 
symtom 

Nej, inte generellt. Antigentestning 
kan dock initieras av Centrala 
smittspårningsenheten vid 
smittspårning/utbrott 

X  

Provtagning av exponerad patient 
utan symtom inom slutenvård 
eller särskilt boende för äldre, 
oavsett vaccinationsstatus  
 

Nej. Informeras och uppmanas vara 
uppmärksam på symtom i 14 dagar 
från smittotillfället.  
Bör vårdas på enkelrum och i 
möjligaste mån hålla avstånd till 
andra patienter under 7 dagar efter 
exponeringen.  
 

 X 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/342206f2612a4d7180a5f187b03eb452/provtagningsindikation-pavisning-pagaende-covid-19.pdf
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Övriga smittskyddsåtgärder 
Åtgärd Gäller Gäller 

personal 
Gäller 
patient/besökare 

Sträva efter att hålla avstånd Generell rekommendation 
borttagen 

X  

Vaccination  Rekommenderas ta erbjudna 
doser 

X X 

Säkra besök Verksamhetens egna rutiner 
gäller 

 X 

 


