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Vid Covid-19 inom LSS-verksamhet 

 

Smittskydd och vårdhygien får mycket frågor kring hanteringen av Covid-19-fall inom LSS-

verksamheter i de olika kommunerna och vill därför tydliggöra vad som gäller för dessa och 

ge råd kring lämpliga åtgärder. 

 

Provtagning vid Covid-19 misstanke  

När Covid-19 smitta misstänks hos brukare eller personal inom LSS-verksamhet (LSS-

boende eller daglig verksamhet) skall provtagning ske på samma indikation som för övriga 
invånare i Halland (Covid-19-misstänkta symtom). Provtagningen kan ske via 

kommunsköterska om sådan finns kopplad till aktuella brukarens boende, eller om det 

bedöms lämpligt i det enskilda fallet, via självprovtagningen (1177). Vid allvarliga 

sjukdomssymtom då  läkarbedömning också behövs tas kontakt med 

vårdcentral/akutmottagning. 

 

Åtgärder vid misstänkt eller bekräftad Covid-19 

Vid misstänkt eller bekräftat fall av positivt Covid-19 hos brukare inom LSS-verksamhet, 

ansvarar enhetschef för boendet för att se till att det finns rutiner på plats för att hantera 

situationen.  

När Covid-19 smitta misstänks hos brukare eller personal inom LSS-verksamhet (LSS-

boende eller daglig verksamhet) skall provtagning ske på samma indikation som för övriga 

invånare i Halland (Covid-19-misstänkta symtom). Provtagningen kan ske via 

kommunsköterska om sådan finns kopplad till aktuella brukarens boende, eller om det 
bedöms lämpligt i det enskilda fallet, via självprovtagningen (1177). Om  

Redan vid misstanke om Covid-19 hos en individ skall hen om möjligt isolera sig och hålla 

sig på avstånd från andra. Tvång får inte förekomma. Personal skall använda för ändamålet 
angiven skyddsutrustning och handlägga enligt vårdriktlinje: Handläggning av misstänkta 

och bekräftade fall av coronavirus SARS-COV-2, covid-19.  

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/553B916A-ED81-4E6C-A05B-17948B025C8A
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/553B916A-ED81-4E6C-A05B-17948B025C8A
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Se även eventuell lokal riktlinje för respektive kommun. 

Observera att närsjukvårdens smittspårningsrutin för kommunal vård/omsorg av äldre 

INTE gäller för LSS-verksamhet och att screening av asymtomatiska närkontakter inte ska 

ske rutinmässigt utan enbart i undantagsfall på ordination från behandlande läkare på 
Smittspårningsenheten (Pandemimottagningen) eller i samråd med vårdhygien och/eller 

smittskydd. 

Personal med misstänkt eller konstaterad smitta ska snarast lämna arbetsplatsen, samt 

informera enhetschefen.  

Vid positivt provsvar 

Vid positivt provsvar (Covid-19-PCR) har den smittade själv och/eller hens 
vårdnadshavare/juridiska ombud skyldighet att informera närkontakter som kan ha utsatts 

för smittan. Enheten bör vara behjälplig med detta då det kan vara svårt för den enskilde 

brukaren att klara av självständigt. Enhetschefen har också ansvar att säkerställa att både 

berörda brukare och personal nås av information om smitta i verksamheten. 

Informationsbladet ”Du kan vara utsatt för smitta” kan användas. 

Smittspårning 

Smittspårningsenheten ansvarar för uppföljning av de covid-fall som konstateras via 

självprovtagningen och kontaktar alla med positivt Covid-19-provsvar för avstämning att 

alla närkontakter fått information, och kan vid behov vara behjälplig med att informera 

ytterligare. Dessutom försöker smittspårare kartlägga vilka fall som eventuellt hör ihop i 

smittspridningskedjor och i samband med detta kan ibland ytterligare åtgärder bli aktuella. 
Smittspårningsenheten är öppen vardagar, vilket innebär att det ibland kan dröja mer än 1 

dygn innan de kontaktar den smittade efter att provsvaret kommit. 

Smittspårning av symtomfria närkontakter (andra brukare/personal) ingår INTE 

rutinmässigt men kan övervägas i enstaka fall om mycket uttalad exponering skett, eller om 

exponerad personal av någon anledning behöver flyttas till annan verksamhet och därmed 

riskerar medföra smitta till tidigare icke-exponerad grupp. Detta skiljer sig från hanteringen 

av Covid-19-fall inom äldreomsorgen baserat på den nationella bedömningen av vilka som 

anses vara riskgrupp för svår Covid-19 och rekommenderad handläggning. 

Om närkontakter utvecklar symtom förenliga med Covid-19 skall dessa rekommenderas 

skyndsam provtagning via självprovtagningen, 1177, och isolera sig från andra i väntan på 
provsvar.  

 

Frågor 

Vid behov kan enheten, kontorstid vardagar, vända sig till smittskydd, vårdhygien eller 

smittspårningsenhet för att få mer råd eller diskussion kring specifikt ärende.  

https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/11/Du-kan-ha-blivit-utsatt-for-smitta-av-covid-19.pdf
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Smittskydd Halland 

Maria Ryberg Mo 
Smittskyddsläkare 
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