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Rekommendation vid vårdtagare med misstänkt 

eller konstaterad Covid-19 i kommunal vård 

Arbetet med att bromsa spridningen av covid-19 i samhället har gått in i ett 

nytt skede, som kräver andra insatser än tidigare. Fokus ligger nu på att 

fördröja smittspridning i befolkningen, och samtidigt på att skydda de äldsta 

och sköraste mot sjukdomen. Det innebär att alla som är sjuka i förkylning 

eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att 

sprida smitta vidare till andra. Detta gäller inte minst personal inom hälso- 

och sjukvård och äldreomsorg.  

 

Kunskapsläget för Covid-19 ändras fortlöpande och rutinerna därefter. 

 

Personal 
Personal med symtom såsom feber och/eller luftvägssymtom (hosta, 

andningsbesvär, snuva, nästäppa och halsont) stannar hemma, även om 

symtomen är lindriga. Vid tillkomst av symtom på arbetsplatsen ska 

personen avsluta arbetspasset och gå hem.  

Återgång till jobbet 48h efter symtomen upphört.  

Gällande personal som vistats i riskområden förordas 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Just nu är rekommendationen 

att man lever som vanligt med arbete och allt vad det innebär så länge man 

känner sig frisk. Vid debut av feber och/eller luftvägssymtom stannar man 

hemma. Vid symtom av allvarligare karaktär som behöver sjukhusvård 

kontaktas 1177 som hjälper vidare i vårdkedjan för bedömning och 

handläggning. Vid livshotande tillstånd kontaktas 112.  

Basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10  Basal hygien i vård och omsorg)  

ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och 

behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg 

bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om vård- och 

omsorgstagaren bär på en känd smitta eller inte.  

  

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/sosfs-2015-1
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Provtagning 
Provtagning av Covid-19 sker i nuläget endast på patienter med akut 

luftvägsinsjuknande med eller utan feber som behöver inneliggande vård 

på sjukhus.  

I nuläget är rekommendationen att man ska vara frikostig med 

influensaprov och detta sker via er primärvårdsläkare.  

Primärvårdsläkare tillsammans med covidjouren bestämmer om prov ska 

tas inom kommunal vård. Inga prover för Covid-19 tas utan covidjourens 

inblandning.  

 

Korttidsboende, SÄBO och LSS 
Vårdtagare 
Vårdtagare med symtom såsom feber och/eller luftvägssymtomen (hosta, 

snuva, nästäppa och halsont) ska i första hand stanna hemma/på boendet 

och ej besöka vårdinrättning. I nuläget är rekommendationen att man ska 

vara frikostig med influensaprov och detta sker via er primärvårdskontakt. 

Vid behov av stöd, råd och bedömning kontaktar ni också er 

primärvårdsläkare. 

 

 Eget rum med eget hygienutrymme. Vårdtagaren ska vistas på rummet 

med stängd dörr så länge symtom föreligger och 48 h efter symtomfrihet. 

 Om vårdtagaren kan så be denne att hosta och nysa i armvecket 

alternativt i en pappersnäsduk, som direkt slängs i papperskorg. 

 Uppmana till god handhygien hos alla vårdtagare. Vårdtagare som inte 

själva kan utföra handhygien ska hjälpas av personalen. 

 Undersökningar och behandlingar utförs, så långt det är möjligt, i 

vårdrummet. 

 Eventuell utrustning och hjälpmedel på vårdrummet bör vara 

vårdtagarbundet och ska rengöras samt desinfekteras när vårdtagaren 

har tillfrisknat. 

 

Basala hygienrutiner och skyddsutrustning 

 Basala hygienrutiner  

 Vid arbetsmoment med risk för stänk av kroppsvätskor mot ansikte (tex 

vid omvårdnad av hostande patient, provtagning i svalg) ska 

skyddsutrustning som visir alternativt skyddsglasögon och munskydd 

användas. 

Arbetsgivaren är ansvarig för att tillhandahålla skyddsutrustningen. 

  

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/basala-hygienrutiner/
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Städning – generella råd om rengöring och desinfektion av ytor 

och hjälpmedel 
Stor risk för smittspridning föreligger mellan vårdtagare när de delar rum 

och hygienutrymme med andra. Städning av delade rum 1 gång/dag och 

delade hygienutrymmen/toaletter minst 1 gång/dag. Desinfektera av tagytor 

i delade rum och hygienutrymmen med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid/rengörande verkan dagligen. Detta 

oavsett om vårdtagaren har en känd smitta eller inte. Virkon används som 

desinfektionsmedel vid vinterkräksjuka. 

 

Ytor och föremål förorenas lätt i vårdtagarens närhet, framför allt när denne 

hostar och nyser. Det är viktigt att rengöra och desinfektera tagytor som 

berörs av personal och patientens händer regelbundet för att minska 

mängden virus i miljön. Torka omgående upp spill av kroppsvätskor. Använd 

ytdesinfektionsmedel i första hand rekommenderas alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid/rengörande verkan. 

 

Regelbunden städning på korttidsboende, SÄBO och LSS inne hos 

vårdtagare sker med vatten, rengöringsmedel och gärna mikrofibertrasa 

(mekanisk rengöring/gnuggning) oavsett känd smitta eller inte. Vid 

vinterkräksjuka används även virkon (desinfektionsmedel).  

 

Desinfektera städutrustningen mellan rummen med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid/rengörande verkan.  

 

Slutstädning vid tex hemgång från boende: Rengör hela rummet och 

hygienutrymme med allrengöringsmedel och vatten. Mekanisk 

rengöring/gnugga ytorna, gärna med mikrofibertrasa. Städa från rent till 

smutsigt. Desinfektera därefter tagytor/kontaktytor (ex. säng, madrass, 

sängbord, toalett, handtag och kranar) flödigt med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid. Rengöring av golv med vatten och 

allrengöringsmedel, detta förutsätter god punktdesinfektion. Desinfektera 

städutrustningen.  

Avfall och tvätthantering 
Tvätt hanteras konventionellt. Respektive kommun behöver kontakta sitt 
tvätteri för hur tvätt som är kraftigt förorenad av kroppsvätskor (ex. avföring, 
blod, kräkningar) ska hanteras.  

 
Avfall hanteras konventionellt.  

Anhöriga 
Följ kommunens rekommendationer för besöksförbud.  
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Ordinärt boende 
Arbeta enligt basala hygienrutiner och klädregler.  

Basala hygienrutiner och skyddsutrustning 

 Basala hygienrutiner  

 Vid arbetsmoment med risk för stänk av kroppsvätskor mot ansikte (tex 

vid omvårdnad av hostande brukare, provtagning i svalg) ska 

skyddsutrustning som visir alternativt skyddsglasögon och munskydd 

användas. 

Säkerställ tillgång hos varje brukare av:  

 Handdesinfektionsmedel. 

 Flytande tvål samt fabriksrent papper att torka händerna torra på. 

 Engångs plastförkläde. 

 Handskar -  som används vid kontakt med kroppsvätskor och kemiska 
medel. 

 Stänkskydd (tex visir) för ansikte som används vid omvårdnad av 
hostande brukare. Vid flergångsvisir behöver dessa desinfekteras av 
efter användning med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. 
 

Arbetsgivaren är ansvarig för att tillhandahålla skyddsutrustningen. 

 

Städning 
Städning i ordinärt boende enligt biståndsbeslut.  
 

 

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/basala-hygienrutiner/

