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Rutin vid luftvägsinfektion i öppenvård, med 

anledning av covid-19 i Sverige 

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. 

 

I första hand ska patienter med luftvägssymtom stanna hemma och ej 
besöka vårdinrättning. För de patienter som via telefon eller digitalt besök 
bedömts behöva läkarundersökning gäller denna rutin. 

 
Influensaprover tas frikostigt. Normalt ska inte Covid-19 provtagning ske på 
mottagning. Provtagning för Covid-19 kan behöva ske i samband med tex 
smittspårning, då i samråd med Smittskydd och Vårdhygien Dalarna. 

 
Omhändertagande av patient 

 
 Ta in patienten direkt på undersökningsrum. Ge patienten papper att 

hosta/nysa i samt liten soppåse att kasta det använda papperet i. 
 

 Uppmana all patienter och anhöriga till god handhygien. Handdesinfektion 
behöver finnas lättillgängligt. 
 

 Följ basala hygienrutiner. 
 

 Vid arbete som medför risk för stänk mot ansiktet behöver visir alternativ 
munskydd klass IIR och skyddsglasögon användas, vid tex svalg/nph 
provtagning.  

 

 Flergångsvisir/glasögon desinfekteras med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid/rengörande verkan. 
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Rengöring och desinfektion 
För att adekvat rengöring ska kunna ske behöver undersökningsrum, som 
alltid, ha lite material framme och tomma ytor. 

 
Rengör och desinfektera patientnära kontaktytor/tagytor (t.ex. handtag, brits, 
stol, uppdukningsyta) och medicinteknisk utrustning (t.ex saturationsmätare, 
stetoskop, blodtrycksmanschett) med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 
med tensid/rengörande verkan. Om patienten använt ett hygienutrymme bör 
även tagställen i detta desinfekteras. Golv städas enligt ordinare rutin. 

 

Avfall 
Konventionellt avfall. Avfall som är kraftigt förorenad av kroppsvätskor (ex. 
avföring, blod, kräkningar) hanteras som smittförande och läggs i gul 
avfallsbox. 
 

Tvätt 
Konventionell tvätt. Tvätt som är kraftigt förorenad av kroppsvätskor läggs i 
vattenupplöslig tvättsäck och därefter i gul plastsäck. 
 

 
 


