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Vård av inneliggande patient med misstänkt 

eller konstaterad covid-19 

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. 

 
Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2 och smittar som dropp- och 
kontaktsmitta genom att viruset kommer i kontakt med ögon och slemhinnor. 
Inneliggande patienter med akut luftvägsinfektion och/eller feber utan känd 
orsak ska provtas för covid-19. Influensaprov behöver även tas. 

 
 
 
Omhändertagande av patient 

 
 Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid kontakt med patient. Noggrann 

handdesinfektion före och efter patientkontakt. 

 Patienten ska vårdas på enkelrum med eget hygienutrymme  

 Vid risk för kontakt med kroppsvätskor ska skyddshandskar användas. 

 

Vid vårdmoment inom 1 meter används: 

 Visir alternativt munskydd klass IIR och skyddsglasögon vid arbete som 

medför risk för droppar/stänk.  

 Flergångsvisir/glasögon desinfekteras med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid/rengörande verkan 

 Kortärmat plastförkläde 
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Vid vårdmoment som innebär risk för aerosolbildning används: 

 Andningsskydd FFP2 eller FFP3. 

 Visir. Om andningsskydd FFP3 med täckt ventil används kan visir 

ersättas med skyddsglasögon. Flergångsvisir/glasögon desinfekteras 

med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid/rengörande verkan 

 Kortärmat plastförkläde 

 

Ex. på aerosolbildande arbetsmoment: endotrakeal intubation och 

extubation, trakeotomi, trakeostomivård, icke-invasiv ventilering (BiPAP-, 

CPAP-behandling), högflödesgrimma/Optiflowbehandling, provtagning från 

nedre luftvägar, bronkoskopi, hjärt-lungräddning, handventilering inför 

intubation. 

 

Rengöring och desinfektion 

Vid risk för stänk (hostande patient) används även visir alternativt 

munskydd klass IIR och skyddsglasögon av städpersonalen då de städar 

kring/under säng och nattduksbord. I övrigt basala hygienrutiner. 

 

 Daglig rengöring av patientnära tagytor/kontaktytor med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid/rengörande verkan. Golv städas enligt 

ordinarie rutin. 

 

 Punktdesinfektion av kroppsvätskor med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid/rengörande verkan. 

 

 Slutstädning: Mekanisk rengöring med mikrofibertrasa och vatten (ev lite 

allrengöringsmedel). Städa från rent till smutsigt. Desinfektera därefter 

flödigt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid på 

tagytor/kontaktytor tex. säng, madrass, sängbord, toalett och kranar samt 

eventuell utrustning. Rengöring av golv med vatten och 

allrengöringsmedel, detta förutsätter god punktdesinfektion. Desinfektera 

städutrustningen, ex moppskaft.  

 

 Medicinskteknisk utrustning och hjälpmedel bör vara patientbundet. 

Flergångsutrustning som tas ut från rummet desinfekteras med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid/rengörande verkan eller 

enligt tillverkarens anvisning. 
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Tvätt 
Konventionell tvätt. Tvätt som är kraftigt förorenad av kroppsvätskor (ex. 

avföring, blod, kräkningar) hanteras som smittförande. Läggs i 

vattenupplöslig tvättsäck och därefter i gul plastsäck. 

 

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

 

 
Intern transport av patient med misstänkt eller verifierad 
Covid-19 

 Följ basala hygienrutiner. 

 Välj kortast möjliga transportväg. 

 Meddela mottagande enhet så att patienten kan tas direkt in på 
undersökningsrum/behandlingsrum. 

 Avdelningspersonalen ger patienten papper att hosta/nysa i samt liten 
soppåse att kasta det använda papperet i. 

 Om en vårdåtgärd kan behöva utföras under transport är det 
vårdpersonal som ska transportera patienten. 

 Efter undersökningen transporteras patienten direkt tillbaka till 
vårdrummet. 

 
 
Kohortvård vid Covid-19 i slutenvården 
Vid verifierad Covid-19 hos flera patienter kan dessa vårdas tillsammans, 
kohortvård. Patienter med verifierad Covid-19 kan då dela vårdrum, 
hygienutrymme och personal om inte annan risk för smittspridning 
föreligger, t.ex calicivirusinfektion. 
 

 Arbeta enligt basala hygienrutiner. 

 Plastförkläde och eventuella undersökningshandskar byts mellan 
patienter. Händer och underarmar desinfekteras noggrannt. 

 Använd visir alternativt munskydd klass IIR och skyddsglasögon vid risk 
för stänk mot öga, näsa eller mun. Detta behöver inte bytas mellan 
patienterna. Handdesinfektion direkt efter om visir etc. behöver justeras 
av någon anledning. 

 Använd andningsskydd FFP2 eller FFP3 samt visir vid aerosolbildande 

vårdmoment. Om andningsskydd FFP3 med täckt ventil används kan visir 

ersättas med skyddsglasögon.  

 
Patienter som utsatts för smitta (inkuberade) utan symtom vårdas inte i 
kohorten.  


