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Inledning  
 
Ett arbetssätt som strävar efter att förhindra smittspridning på våra äldreboenden är en 
viktig grundläggande princip.  
De rekommendationer som ges för att skydda vårdtagarna innefattar att verksamheten 
organiseras så att kontakten mellan personal och patienter minskas och att personalens 
kunskap och medvetenhet om smittspridning och covid-19 ökas.  
Kunskap och följsamhet till klädregler, basala hygienrutiner och en korrekt användning av 
skyddskläder och skyddsutrustning lägger grunden för en säker vård.  
En grundförutsättning för att undvika smitta från personal till vårdtagare är att personalen 
stannar hemma vid sjukdom, även vid mycket lindriga symtom.  
Ett tydligt ledarskap och närvarande chefer har visat sig vara framgångsfaktorer i denna nya 

och många gånger svåra situation. 

 

 

1. Att förhindra smittspridning  
 
De viktigaste åtgärderna för att minska spridning inom vård och omsorg är att säkerställa att 
basala hygienrutiner och klädregler följs fullt ut samt att planera verksamheten så att kontakt 
minskas mellan personalen och de som får vård och omsorg samt inom personalgruppen.  

 
Basala hygienrutiner och klädregler – den viktigaste åtgärden  
 
Basala hygienrutiner:  

- Handhygien – Handtvätt och handdesinfektion  
- Korrekt användning av handskar  
- Plastförkläde (engångs) i undantagsfall, skyddsrock. Syftet är att skydda 

arbetsdräkten från föroreningar och därmed minska risken för smittspridning.  
- Kortärmad arbetsdräkt  

 
Följande kriterier måste vara uppfyllda för att basala hygienrutiner skall kunna 
utföras:  

- Huden på händer, underarmar och armbågar är hel (inga eksem eller öppna sår med 
sekretion)  

- Händer och underarmar är inte beklädda med ringar, armband, armbandsur, 
lösnaglar, konstgjorda naglar, nagellack, bandage, stödskenor, lösärmar etc under 
pågående vård- och omsorgsarbete  

- Naglarna skall vara kortklippta och håret, liksom skägget, uppsatt om det är längre än 
axellångt  

- Örhängen, halsband och huvudduk får användas under förutsättning att de inte 
riskerar att hänga ner i vårdarbetet  

 
Klädregler  
 
Arbetskläder  

- Arbetsklädernas ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför armbågen  
- Ska bytas dagligen eller då de blivit våta eller nedsmutsade  
- Tvättas i minst 60 grader  
- Förvara inte rena arbetskläder tillsammans med privata kläder eller använda 

arbetskläder  
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Skyddskläder 
  
Engångs plastförkläde ska användas:  

- vid direktkontakt med patienten eller patientens säng  
- då risk för stänk eller kontakt med kroppsvätskor föreligger  
- vid hantering av förorenade föremål  

 
Syftet är att skydda arbetsdräkten från föroreningar och därmed minska risken för 
smittspridning.  
 

Ytterligare anvisningar och instruktionsfilm om basala hygienrutiner finns på utförarwebben. 
https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/hemtjanst/halsoochsjuk
vard/covid19vardrutiner/forhindrasmitta.4.782fd96e17286dc58e548aa8.html 
 
 
Styrande dokument:  
 
Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg – Regional Vårdriktlinje  
 

Åtgärder för minskad smittspridning av covid-19 från personal till äldre patienter och 

brukare – lokal anvisning Varberg  

 

Åtgärderna för att minimera kontakter och smittvägar:  
 
Personal 
  

- Säkerställ personalens kunskap om och efterlevnad av basala hygienrutiner och 
klädregler.  

 
- Säkerställ att anställda inte kommer till arbetet om de inte känner sig fullt friska, 

detta är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra smitta.  
 

- Uppmärksamma personalen på att identifiera symtomen på luftvägsinfektion; både 
hos de äldre och hos sig själva.  

 
- Begränsa användningen av och tillämpa fysisk distansering i gemensamma utrymmen 

som personalrum, omklädningsrum m.m.  
 

- Se över och intensifiera daglig städning och punktdesinfektion  
 

- Personal tar hand om ett begränsat antal personer, så långt det är möjligt.  
  

 

 De boende  

- De boende ska påminnas om god handhygien och få hjälp med det om dem behöver  
 

- Alla boende uppmanas att vistas så mycket som möjligt i sina lägenheter/rum.  
 

- Alla boende rekommenderas om möjligt att äta inne i lägenheter/rum om detta inte 
är möjligt se till att så få som möjligt vistas i matsalen samtidigt och att avstånd 
mellan personer hålls.  

https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/hemtjanst/halsoochsjukvard/covid19vardrutiner/forhindrasmitta.4.782fd96e17286dc58e548aa8.html
https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/hemtjanst/halsoochsjukvard/covid19vardrutiner/forhindrasmitta.4.782fd96e17286dc58e548aa8.html
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/96750DBE-5330-4C81-BBD1-BDA5EEEB4CD3
https://www.varberg.se/download/18.5f290cfa17231adac2b6b1/1589972826413/Åtgärder%20för%20minskad%20smittspridning%20av%20covid-19%20från%20personal%20till%20äldre%20patienter%20och%20brukare%203.pdf
https://www.varberg.se/download/18.5f290cfa17231adac2b6b1/1589972826413/Åtgärder%20för%20minskad%20smittspridning%20av%20covid-19%20från%20personal%20till%20äldre%20patienter%20och%20brukare%203.pdf
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- Begränsa användningen av gemensamma utrymmen som samlingslokaler och 

matsalar samt tillämpa fysisk distansering.  
 

- De boendes möjlighet till rehabilitering måste fortsätta, men ske under kontrollerade 
former. Undvik till exempel gruppträning. Promenader utomhus är att föredra.  

 
- Avvakta tills vidare sociala sammankomster som till exempel gudstjänster, bingo och 

allsång.  
 
Närstående 
 

- För att ha säkra besök av närstående följ anvisningen om  ”Säkra besök på särskilda 
boenden och korttiden i samband med covid-19” 

 

 

2. Vid smitta på boendet  
 

Provtagning  

Vid misstanke om smitta hos boende, till exempel symtom som kan tyda på covid- 19, ska 
provtagning alltid göras.  
 
Skyddsutrustning 
  
I samband med ordination av provtagning och att provtagning genomförs ska 
skyddsutrustning användas.  
Anvisningar och rutiner kring skyddsutrustning finns på utförarwebben 
 
Arbetssätt i verksamheten 
 

- Hänvisa de boende på avdelningen till sina rum/lägenheter, så långt det är möjligt. 
Önskvärt är till och med 14 dagar efter sista personen exponerats eller tills en 
individuell bedömning gjorts, av smittfrihet tillsammans med patientansvarig läkare  
 

- Informera de boende om att åtgärder kommer att vidtas för att ytterligare begränsa 
smitta. Sekretess råder kring vilken person som insjuknat. 

 
- Var uppmärksam på symtom hos exponerade (1-2 gånger per dag) och agera 

snabbt om patienten utvecklar symtom.  
 

- Om fler patienter på den exponerade avdelningen har symtom ska dessa provtas.  
 

- Inventera exponerade vårdtagare på avdelningen alternativt på hela våningsplanet 
om det finns gemensamma lokaler där vårdtagare träffas. 

 
- Undvik att flytta boende som kan ha varit utsatta för smitta, till andra vårdenheter. 

Exponerade personer bör anses ha risk att insjukna. 
 

- Om symtom uppstår hos boende på en annan avdelning ska dessa provtas. 
 

- Informera anhöriga till exponerade personer att smittbegränsande åtgärder vidtas på 
grund av konstaterad covid-19. Sekretess råder kring vilken person som insjuknat. 
 

https://www.varberg.se/download/18.30233521174b9d2f82aa9025/1601384573049/Säkra%20besök%20-%20anvisning%20.pdf
https://www.varberg.se/download/18.30233521174b9d2f82aa9025/1601384573049/Säkra%20besök%20-%20anvisning%20.pdf
https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1594905779052/På-%20och%20avklädning%20skyddsutrustning.pdf
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- Inventera exponerad personal och informera om att de kan ha utsatts för smitta. Det
är viktigt att vara uppmärksam även på lätta symtom och då stanna
hemma.

3. Vård av person med misstänkt smitta eller bekräftad
smitta

- Patienten ska kvarstanna på eget rum/lägenhet (med egen toalett och dusch) med
stängd dörr.

- Patienten instrueras om hostetikett, dvs att hosta och nysa i armveck eller i
pappersnäsdukar som tillhandahålls, samt att tvätta och desinfektera händerna ofta.

- Samtliga måltider serveras på rummet.

- Glas bestick och porslin diskas i diskmaskin alternativt använd engångsmaterial.

- Personal begränsas till så få som möjligt. Undvik ambulerande personal.

- Personal som kommer i kontakt med patienten eller dess boendemiljö skall ha
adekvat personlig skyddsutrustning .

Tillämpa kohortvård 

Betyder att alla som har misstänkt eller konstaterad smitta vårdas var för sig av särskild 
personal 24 timmar per dygn. Till exempels så kan avdelningen delas i två grupper, kohorter, 
där en personalgrupp sköter patienter som inte utsatts för smitta och en personalgrupp 
sköter patienter och eventuella samboende som utsatts för smitta. Vid större utbrott kan en 
hel enhet också betraktas som kohort. Vid kohortvård får personal som vårdar smittad patient 
inte hantera livsmedel.

4. Städning

Punktdesinfektering 

Ytor, utrustning och andra föremål i patientens närhet kontamineras lätt av hostningar och 
nysningar. Det är därför viktigt att rengöra och desinfektera kritiska punkter som berörs av 
personalens och patientens händer för att minska risken för smittspridning av virus i 
vårdmiljön. Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.  

Coronaviruset (SARS-CoV-2) kan vara infektiöst i 72 timmar på ytor. 

Exempel på kritiska punkter  

- Sängens grindar inklusive madrassens kanter och ovansida samt ev. madrasspump
och sänglampa

- Sängbordets över och undersida, inklusive lådor, telefon, larmknapp, radio,
fjärrkontroll etc

- Medicinteknisk utrustning (droppställning, volympumpar, lift m.m.)

https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1594905779052/På-%20och%20avklädning%20skyddsutrustning.pdf


Beslutad av: Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska 

Beslutsdatum: 20-10-27 Diarienummer: Dokumentansvarig avdelning: 
Förvaltningsledningsstaben 

- Rullstolar, rollatorer samt hjälpmedel för förflyttning/träning

- Garderob/skåp, stol/pall/fåtölj, matbord

- Ledstänger samt dörrhandtag, belysningsknappar och området runt dessa

- Hygienrummets utrustning såsom handfat, duschpall och handtag samt toalettstol,
tvätt/avfallsställning

Daglig städning 

- Daglig städning utförs med rekommenderad personlig skyddsutrustning

- Desinfektera kritiska punkter, t ex säng och sängbord, hjälpmedel, toalettsits och
spolknapp, kranar, dörrhandtag i vårdmiljön dagligen samt vid behov

- Punktdesinfektera alltid med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter
spill av kroppsvätska

Slutstädning (utan patient) 

- Tillämpa basala hygienrutiner och använd rekommenderad personlig
skyddsutrustning

- Allt material/textilier från rum/lägenhet tvättas i tvättmaskin, om möjligt i minst 600 

- Städning sker från rent till smutsigt och avslutas med golv

- Städning utförs med vanligt rengöringsmedel och vatten. Kritiska punkter
desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider

- Golvet städas med rengöringsmedel och vatten

- Städutrustning för flergångsbruk skall desinfekteras efter användning.

- Flergångs städmaterial (textila) maskintvättas separat i 90 grader, städdukar och
moppar ska helst vara engångs.

- Skyddsutrustning behandlas som vanligt avfall och försluts i plastpåse på den
boendes rum/lägenhet.

Rengöring och desinfektion av flergångsartiklar, utrustning och hjälpmedel 

- Rengör och desinfektera flergångsartiklar och utrustning som tål värmedesinfektion i
spol- eller diskdesinfektor efter användning. I annat fall rengör och desinfektera
utrustningen med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

- Hjälpmedel och annan medicinteknisk utrustning ska vara patientbundna. Ev textilier
maskintvättas i högsta möjliga temperatur.

- Begränsa mängden material och utrustning hos den boende i rummet/lägenheten.

https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1594905779052/På-%20och%20avklädning%20skyddsutrustning.pdf
https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/hemtjanst/halsoochsjukvard/covid19vardrutiner/forhindrasmitta.4.782fd96e17286dc58e548aa8.html
https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1594905779052/På-%20och%20avklädning%20skyddsutrustning.pdf
https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1594905779052/På-%20och%20avklädning%20skyddsutrustning.pdf
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5. Tvätt och avfall

- Smutstvätt- och avfallshantering, utförs med rekommenderad skyddsutrustning
enligt avsnitt personlig skyddsutrustning

- Sortera och hantera tvätten så mycket som möjligt i vårdtagarens lägenhet. Placera
sedan tvätten direkt in i tvättmaskinen.

- Tvätt hanteras för övrigt som vanlig tvätt.

- Om tvätt är betydligt nedsmutsad med kroppsvätskor ska den hanteras som
smittförande tvätt/risktvätt

- Använda handskar och övrig skyddsutrustning slängs i soppåse i den boendes rum
och försluts väl så att inget läcker ut. Slängs sedan i vanligt avfall.

- Övrigt hanteras som vanligt avfall.

6. Transport och förflyttning
- Patienten bör inte utsätta andra för smitta och därför undvika allmänna

transportmedel.

- Vid flytt mellan enheter/beställning av ambulanstransport, sjuktransport - informera
alltid om misstänkt eller bekräftad smitta (covid-19).

- Informera alltid mottagande enhet om misstänkt eller bekräftad smitta.

- Personal som transporterar patient eller omsorgstagare med hosta och/ eller
nysningar ska bära skyddsutrustning.

- Patient eller omsorgstagare med hosta/nysningar förses om möjligt med munskydd,
samt instrueras om hostetikett, d.v.s. att hosta och nysa i armvecket eller i
pappersnäsdukar som tillhandahålls, samt att tvätta och desinfektera händerna ofta.

7. Dödsfall (Covid-19)

- Efter konstaterat dödsfall omhändertas den avlidne enligt lokala rutiner.

- Närstående ansvarar för att kontakta begravningsbyrån som ombesörjer att den
avlidne transporteras till bårhus. Vårdpersonalen kan hjälpa till med kontakten om
närstående vill ha hjälp med det. Begravningsbyråerna har jour även på nätter och
helger.

- Begravningsbyrån ska informeras om att den avlidne haft misstänkt eller konstaterad
smitta (Covid-19)

- Personlig skyddsutrustning, som vid vård av patient, används vid iordningställande
av den avlidne inför transport eller anhörigas avsked.

https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1594905779052/På-%20och%20avklädning%20skyddsutrustning.pdf
https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1594905779052/På-%20och%20avklädning%20skyddsutrustning.pdf
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- Anhöriga som vill vara med och iordningställa den avlidne ska använda samma typ av 

skyddsutrustning som personalen.  
 

- När den avlidne är hämtad utförs slutstädning – se beskrivning under rubrik 
”Städning”  

 
- Vid omhändertagande av bohag i den avlidnes hem efter att städning utförts, behövs 

inga andra skyddsåtgärder än vad som är brukligt vid dödsfall som orsakats av annan 
anledning än covid-19. Exempel på sådana skyddsåtgärder kan vara engångshandskar 
och att tillämpa god handhygien. 

 


