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Syfte 

I händelse av att det på Socialförvaltningen finns misstänkt eller konstaterad 
smittsam sjukdom i verksamheten är det viktigt att alla yrkesgrupper känner till 
vad som skall göras och vilket ansvar man har för att förhindra att smittan sprids 
vidare.  

Vid misstanke om smitta: 
 

Enhetschef Sjuksköterska Baspersonal 
Enhetschefen är arbetsmiljö 
och verksamhetsansvarig, om 
smitta uppstår på enheten 
ansvarar enhetschefen för att 
uppsatta rutiner fungerar. 
Enhetschefen skall samarbeta 
med sjuksköterskan  

Kontaktar behandlande 
läkare och provtagning 
skall ske. Behandlande 
läkare är skyldig att 
informera 
smittskyddsläkare. 
Smittskyddsläkaren 
bedömer vilka åtgärder 
som skall vidtas.  
Sjuksköterska kontaktar 
även MAS för råd och 
åtgärder. MAS tar ställning 
till ev intagningsstopp på 
särskilt boende.  

Informerar sjuksköterskan 
och enhetschefen. Om 
enhetschefen inte är 
anträffbar kontaktas 
avdelningschef.  

Informerar avdelningschef  Fortlöpande information 
till enhetschefen. Om 
enhetschefen inte är 
anträffbar kontaktas 
avdelningschef 

 

Informerar 
arbetsplatsombuden och 
huvudskyddsombudet. 
Enhetschefen ansvarar för att 
ev informationsmöten till 
personalen anordnas. 
Informationen skall vara 
skriftlig. 

  

Tillser att de hygienrutiner 
som skall gälla efterlevs 

 Arbetar enligt de 
hygienrutiner som gäller  

Säkerställ kohortvård dvs att 
personal inte blandat hjälper 
individer med misstänkt eller 
bekräftad smitta och friska 
patienter.   
 

 Arbetar enligt rutiner för 
kohortvård 

Tillse att det finns tillgång till 
skyddskläder och 
skyddsutrustning om det 
erfordras enligt nationella 
eller regionala 
rekommendationer 

 All personal är skyldiga att 
använda den angivna 
skyddsutrustningen för 
smittan enligt nationella 
eller regionala 
rekommendationer. 

Kontaktar kommunhälsan   
 
 

 



 
Konstaterad smitta:  
 

Enhetschef Sjuksköterska Baspersonal 
MAS avgör i samråd med 
läkare/smittskyddsläkare i 
vilken utsträckning 
arbetsplatsen ska isoleras. 
Därefter har enhetschefen 
att följa givna direktiv 

MAS avgör i samråd med 
läkare/smittskyddsläkare i 
vilken utsträckning 
arbetsplatsen ska isoleras. 
Därefter har 
sjuksköterskan att följa 
givna direktiv 

 

Om arbetsplatsen isoleras 
gör enhetschefen upp en 
plan på vilken 
omsorgspersonal som kan 
vara i tjänst och hur dessa 
ska arbeta 

  

Enhetschefen ansvarar för 
att hygienrutinerna följs 
enligt riktlinjer samt 
ansvarar för att 
vårdtagarens och 
personalens tvätt och 
sopor tas om hand på ett 
riktigt sätt  

 All personal är skyldiga att 
tillämpa de angivna 
hygienrutinerna för 
smittan enligt nationella 
eller regionala 
rekommendationer.  

Säkerställ kohortvård dvs 
att personal inte blandat 
hjälper individer med 
misstänkt eller bekräftad 
smitta och friska patienter.   

 Arbetar enligt rutiner för 
kohortvård 

Tillse att det finns tillgång 
till skyddskläder och 
skyddsutrustning om det 
erfordras enligt nationella 
eller regionala 
rekommendationer 

 All personal är skyldiga att 
använda den angivna 
skyddsutrustningen för 
smittan enligt nationella 
eller regionala 
rekommendationer. 

Kontaktar personal som 
kan ha blivit smittad under 
inkubationstiden 

  

Informerar berörda 
patienter och närstående 
men tänk på 
tystnadsplikten 

  

Dokumentera dagligen vad 
som händer. 
Epidemirapport skall 
skickas till MAS över 
insjuknad personal 

Dokumenterar dagligen 
vad som händer. 
Epidemirapport skall 
skickas till MAS över 
insjuknade patienter  

Dokumentera dagligen vad 
som händer i patienternas 
dokumentation enligt HSL 

Om man misstänker att 
man själv blivit smittad, 
kontakta avdelningschefen 
som tar ställning till 
fortsatt tjänstgöring 

Om man misstänker att 
man själv blivit smittad, 
kontakta enhetschefen som 
tar ställning till fortsatt 
tjänstgöring  

Om man misstänker att 
man själv blivit smittad, 
kontakta enhetschefen som 
tar ställning till fortsatt 
tjänstgöring 
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