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Socialförvaltningen 

Arbetssätt för att beställa och bevilja pass under 
kohortvård med anledning av Covid-19 

1. Maila Bemanningsenheten (BME) vid misstänkt eller konstaterad
smitta i verksamheten.

2. BME återkopplar med vilken av koordinatorerna som blir
huvudsaklig kontaktperson.

3. Enheten och ansvarig koordinator har avstämning varje dag en
gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen (innan kl.
14.00) under den period som kohortvård pågår.

4. Varje enhet anmäler, via Timepool, det antal förstärkningspass
som krävs för att upprätthålla kohortvård. På boenden läggs
förstärkningspass in enligt följande.

o För fem dagar vid misstänkt smitta

o För fjorton dagar vid konstaterad smitta

Det möjliggör en framförhållning i verksamhet och 
bemanningsarbete. Om en misstänkt smitta visar sig vara 
negativ, dvs. inte sjuk i Covid-19, återtas beställningarna. 

5. Pass till enheter med misstänkt eller konstaterad smitta
prioriteras högst. Det innebär att t.ex. semesterpass inte har
någon prioritet.

6. Prioriteringen innebär att koordinatorer på Bemanningsenheten
(BME) behöver se över och ev. förändra de pass som redan är
beviljade för andra enheter.

7. Prioriteringen innebär att de enheter som inte driver kohortvård
bemannar med egen personal, vilket kan betyda inbeordringar.

8. I första hand ska de pass som läggs i den kohort som arbetar
med smittade kunder lösas med ordinarie personal. Vid
beställning av pass anges om passet avser arbete med smittade
kunder.
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9. Medarbetare som inte vill arbeta med kunder som är smittade
ska uppvisa läkarintyg på att hinder för sådant arbete föreligger.

10. Vid otillräckligt antal av bemanningspersonal så kontaktas även
de som inte lagt sig tillgängliga. Kontakten tas av BME via
telefon.

11. För att kontakt ska möjliggöras snabbt med personal ska
samtliga enheter se över vilka timanställda som är aktiva samt
meddela BME de som inte är aktiva så att avslut omedelbart kan
göras.
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