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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 Vid patientnära arbete inom två 
meter, samt vid utbrott/ 
utbrottsrisk - då kontinuerlig 
munskyddsanvändning 

X  

Munskydd för besökare Munskydd kan erbjudas  X 

Munskydd vid sjukresa Rekommenderas X 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 
slutenvård/SÄBO/hemtjänst  
(i övrigt tas prov endast om 
läkare bedömer att det behövs).  
Provtagningsindikation 

Ja, PCR 
Undantag för provtagning vid PCR-
bekräftad genomgången covid-19 
senaste tre månaderna (om inte 
stark misstanke på covid-19 
föreligger, då tas prov ändå) 

 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  

Ja, provtagning med PCR. Personal 
med symtom stannar hemma. 
Personal som har haft PCR-bekräftad 
covid-19 de senaste tre månaderna 
behöver inte ta prov, men stannar 
hemma tills allmänt förbättrad. 
 

X  

Provtagning av personal utan 
symtom 

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

X  

Provtagning av personal som är 
hushållskontakt eller exponerad 
på arbetet 

Nej. Vårdpersonal ska dock vara 
observant på symtom. Får arbeta 
om asymtomatisk.  

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 Ja X  

Vaccination  Rekommenderas ta erbjudna 
doser 

X X 

Säkra besök Ja, se Smittsäkra besök till 
anhöriga vid vårdinrättningar i 
Region Dalarna 

 X 

 

https://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000033/publicerat/Dokument/01ee154d-3582-4341-8d28-014a7b8a561f/Smitts%C3%A4kra%20bes%C3%B6k%20till%20anh%C3%B6riga%20vid%20v%C3%A5rdinr%C3%A4ttningar%20i%20Region%20Dalarna.pdf
https://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000033/publicerat/Dokument/01ee154d-3582-4341-8d28-014a7b8a561f/Smitts%C3%A4kra%20bes%C3%B6k%20till%20anh%C3%B6riga%20vid%20v%C3%A5rdinr%C3%A4ttningar%20i%20Region%20Dalarna.pdf
https://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000033/publicerat/Dokument/01ee154d-3582-4341-8d28-014a7b8a561f/Smitts%C3%A4kra%20bes%C3%B6k%20till%20anh%C3%B6riga%20vid%20v%C3%A5rdinr%C3%A4ttningar%20i%20Region%20Dalarna.pdf

