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Baspersonal – Så här gör du vid misstänkt 
smitta Covid-19 
Innehåll

1. Bedömning
2. Skyddsutrustning
3. Handhavande av skyddsutrustning

4. Avfall och tvätt
5. Konstaterad smitta
6. Personal med symtom

Bedömning

Checklista för bedömning av misstänkt smitta: 
Var uppmärksam på nytillkomna symtom hos kund. Man kan ha ett eller flera av följande 
symtom: 

Ja/nej Symtom Värde 

Hosta 

Andningssvårigheter/ 
Andningsfrekvens  

  /andetag per minut 

Feber   /grader 

Allmän sjukdomskänsla 
(Muskelvärk, ovanligt trött etc) 
Snuva, nästäppa 

Nedsatt lukt och smak 

Halsont 

Mag-tarm symtom 
(Magsmärta, illamående, diarré) 

Vid symtom tas kontakt med samordnande sjuksköterska 010 – 180 03 91. 

• I väntan på instruktion från sjuksköterskan är personen kvar på sitt rum med stängd
dörr eller i sitt hem. Går det inte att få patienten stanna på sitt rum försök, informera
och stötta de medboende att stanna på sina rum. Var noga med att hålla distans 2
meter.

Anvisning 2022-01-12 
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• Skyddsutrustning ska börja användas i vårdnära arbete, närmare än 2 meter, hos
personen med symptom/misstänkt smitta.

• Basala hygienrutiner tillämpas.
Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg

• Dröjer kontakten med samordnande sjuksköterska dagtid ta kontakt med enhetschef,
jourtid tas kontakt med enhetschef i beredskap 070-819 64 69.

Personer EJ inskrivna i kommunal hemsjukvård men med kommunal hemtjänst/personlig 
assistans/servicebostad 

Gäller det personer i ordinärt boende med t.ex. hemtjänst, trygghetslarm, boendestöd, 
avlösarservice i hemmet, personlig assistans m.m. och som inte är inskrivna i hemsjukvården, 
uppmanas personen eller närstående att kontakta aktuell vårdcentral eller 1177. Se lokal rutin 
”Provtagning av person med beslut enligt SoL” 

Vid besked att läkare ordinerat provtagning för covid-19 ska skyddsutrustning användas i 
vårdnära arbete, närmare än 2 meter, hos personen med misstänkt smitta. Varbergs kommun 
som arbetsgivare ansvarar för utdelning av skyddsutrustning.  

Egenbedömning 

Vid fördröjning av kontakt med vårdcentral kan en egenbedömning göras i samråd med 
enhetschef för verksamheten om skyddsutrustning ska användas.  

Skyddsutrustning 

Personer inskrivna i kommunal hemsjukvård: 

Skyddsutrustning ska börja användas i vårdnära arbete, närmare än 2 meter, hos personen med 
symptom/misstänkt smitta. Rekommenderad skyddsutrustning gäller även om medarbetare 
genomgått covid-19-infektion. 

Engångs skyddsutrustning medtages inför varje besök och ska inte förvaras i 
boendet/lägenheten. Skyddsutrustning förvaras således i avsett förråd, utanför den boendes 
rum.  

Ta på och av skyddsutrustning i anslutning till boenderummet. OBS! Håll avstånd > 2 meter från 
vård- och omsorgstagaren i samband med på och avklädning av skyddsutrustningen. Planera för 
var skyddsutrustning kan slängas och visir desinfekteras. 

Se rutin: 

”På- och avklädning skyddsutrustning” 

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/96750DBE-5330-4C81-BBD1-BDA5EEEB4CD3
https://www.varberg.se/download/18.5f290cfa17231adac2bb2fe4/1590505034876/Provtagning%20av%20person%20med%20beslut%20enligt%20SoL%20-%20Lokal%20rutin%20Varbergs%20kommun.pdf
https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b02290911/1585924583555/Uth%C3%A4mtning%20av%20skyddsutrustning%20-%20Utf%C3%B6rare.pdf
https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1585913826681/P%C3%A5-%20och%20avkl%C3%A4dning%20skyddsutrustning.pdf
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Personlig skyddsutrustning vid 
covid-19: 

Visir eller skyddsglasögon och andningsskydd   Plastförkläde 

  Vid risk för kontakt med kroppsvätska -handskar   

Jourtid kontaktas och informeras enhetschef i beredskap 070-819 64 69 att prov tas för 
misstänkt smitta. Enhetschef i beredskap beslutar om uppstart av kohortvård. 

Sjuksköterska ansvarar utifrån Hälso- och sjukvårdsuppdraget att utföra ordinerad provtagning 
på personen.  

Enhetschef i utförarverksamheten ansvarar utifrån arbetsmiljöansvaret att personalen har 
skyddsutrustning för att kunna utföra sitt uppdrag.  

Behov av mer skyddsutrustning 

Vid behov av mer skyddsutrustning ansvarar enhetschef i utförarverksamheten för att 
personalen har skyddsutrustning för att kunna utföra sitt uppdrag.  

Smittad närstående 
Vid vård av en kund/patient som är sammanboende med en person med konstaterad covid-19 
smitta ska skyddsutrustning användas. 

Handhavande av skyddsutrustning 

Visir och andningsskydd ska inte förvaras på rummet där den sjuke vistas. 

Ta på och av skyddsutrustning förslagsvis inne i hallen i ordinärt boende. OBS! Håll avstånd mer 
än 2 meter från vård- och omsorgstagaren i samband med på- och avklädning av 
skyddsutrustningen. Planera för var skyddsutrustning kan slängas och visir desinfekteras.  

Se rutin ”Arbetssätt på särskilt boende covid-19” 

https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b02290911/1585924583555/Uth%C3%A4mtning%20av%20skyddsutrustning%20-%20Utf%C3%B6rare.pdf
https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1591874285611/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf


4 

All engångs skyddsutrustning hanteras som vanligt avfall. 

Basala hygienrutiner ska tillämpas. Därtill rekommenderas följande skyddsutrustning vid vård 
och omsorg av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19. Var noggrann med 
handhygienen!  

Så desinfekterar du händerna 
• Gnid in händer och underarmar rikligt med handdesinfektionsmedel (2–4 ml)
• Kupa handen och gnid in medlet överallt på händerna
• Börja med handflatorna, handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar och i

tumgreppen. Avsluta med underarmarna
• Gnid in handdesinfektionsmedlet tills händerna är torra

Vård 
nivå

Vård- och 
omsorgsmoment Personlig skyddsutrustning Hanteringsanvisning 

A Tillsyn utan kontakt med 
patient, patientens säng 
och utan risk för stänk och 
utan direkt kontakt med 
kroppsvätskor.  

• Ingen personlig
skyddsutrustning krävs

B Patientnära vård och 
omsorg på ett avstånd 
mindre än 2 m från 
patienten, vid risk för stänk 
men utan direkt kontakt 
med slemhinnor eller 
kroppsvätskor.  

• Visir + andningsskydd

alternativt 
• Skyddsglasögon+ 

andningsskydd
• Engångs plastförkläde utan 

ärm.

• Munskydd och förkläde som
tagits av måste kasseras.

• Flergångs visir/skyddsglasögon
rengörs och desinfekteras efter
användning.

• Munskydd och visir/glasögon
kan behållas på mellan olika
patienter i samma boende.

C Patientnära vård och 
omsorg på ett avstånd 
mindre än 2 m från 
patienten, vid direkt 
kontakt med slemhinnor 
eller med kroppsvätskor. 

• Visir + andningsskydd

alternativt 
• Skyddsglasögon+ 

andningsskydd
• Undersökningshandskar 

engångs
• Engångs plastförkläde utan 

ärm räcker i de flesta fall. 
Vid moment med risk för 
betydande förorening av 
arbetsdräktens ärmar eller 
underarmar 
rekommenderas långärmat 
plastförkläde alternativt 
långärmad vätsketät 
skyddsrock för att skydda 
arbetskläderna.

• Handskar tas av och kasseras
direkt efter vård- och
omsorgsmoment, följt av
handdesinfektion.

Långarmat plastförkläde vid risk för 
betydande förorening av 
arbetsdräktens ärmar eller 
underarmar: 
• Vid kraftig utsöndring av

kroppsvätskor (kräkningar,
diarréer, svett, kraftig hosta,
kraftiga nysningar)

• Vid aerosolgenererande
procedurer och procedurer som
genererar kraftigt stänk.

D Aerosolgenererande 
procedurer Andningsskydd 
avser all personal som 

• Visir + Andningsskydd av
typen FFP3 eller FFP2 (Länk
till instruktion).

• Andningsskydd kan användas i
upp till 4 timmar på samma rum,

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/96750DBE-5330-4C81-BBD1-BDA5EEEB4CD3
http://styrdadokument.regionhalland.se/doc/F5030873-DA19-402C-A8F0-6266A875DC39
http://styrdadokument.regionhalland.se/doc/F5030873-DA19-402C-A8F0-6266A875DC39
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vistas i patientens boende. 
För att undvika risk för 
aerosolburen smitta, vädra 
rummet efter 
aerosolgenererande 
procedur.  

• Undersökningshandskar
engångs

• Långärmat plastförkläde
alternativt långärmad
vätsketät skyddsrock

om det inte tagits av, skadats 
eller kontaminerats. 

• Andningsskydd kan behållas på
mellan olika patienter i samma
boende

• Andningsskydd som tagits av
måste kasseras

Aerosolgenererande procedurer 
Aerosolgenererande procedurer och ingrepp kan innebära en ökad risk för vårdpersonal.  
Nedanstående vårdmoment är exempel på aerosolgenererande procedurer som kräver skydd 
för luftvägar med andningsskydd FFP2 eller FFP3 och stänkskydd för ansiktet (se personlig 
skyddsutrustning nivå D):  

• Trakeostomivård
• Sugning av luftvägar
• Inhalation med nebulisator
• Icke-invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling)
• Hjärt-lung-räddning

Det är mycket viktigt att andningsskydd FFP2/FFP3 sluter tätt eftersom luften ska filtreras. Utför 
funktionskontroll. (Länk till instruktion). OBS! Skägg kan utgöra ett hinder för att 
andningsskyddet sluter tätt vilket kan utgöra en risk för smitta. 

Vid aerosolgenererade procedurer tas alltid engångs andningsskydd på och av utanför 
vårdrummet/lägenheten. Flergångs visir/glasögon, tas lämpligtvis av och rengörs och 
desinfekteras utanför boenderummet 

All engångs skyddsutrustning hanteras som vanligt avfall. 

Tvätt och avfall -särskilt  boende 

Se rutin ”Arbetssätt på särskilt boende covid-19” 

Tvätt och avfall -ordinärt boende 

Använd skyddsutrustning; plastförkläde, munskydd och handskar slängs i vanlig soppåse, knyt 
ihop den släng den i vanligt avfall. Visir/skyddsglasögon desinfekteras enligt rutin och 
återanvänds. Se” På- och avklädning skyddsutrustning” 

Tvätt 

Smutstvättshantering utförs med vanligt plastförkläde. Vid betydligt nedsmutsat tvätt 
använd långärmat engångs plastförkläde samt tätslutande engångshandskar. 

• Sortera och hantera tvätten så mycket som möjligt i vårdtagarens lägenhet.

http://styrdadokument.regionhalland.se/doc/F5030873-DA19-402C-A8F0-6266A875DC39
https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1591874285611/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf
https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1585913826681/P%C3%A5-%20och%20avkl%C3%A4dning%20skyddsutrustning.pdf
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• Placera sedan tvätten direkt in i tvättmaskinen. Tvätta i 60 grader.
• Om tvätt är betydligt nedsmutsad med kroppsvätskor ska den hanteras som

smittförande tvätt/risktvätt.

Disk 
Porslin, glas och bestick hanteras som vanlig disk. Ställ inte på diskbänken, sätt direkt in i 
diskmaskin alternativt handdiska direkt med varmt vatten och diskmedel. Alltid noggrann 
handdesinfektion efter hantering av disk.  

Städning  
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.  

Daglig städning 
• Daglig städning utförs med rekommenderad skyddsutrustning enligt avsnitt

”handhavande av 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
• 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 maskintvättas separat i 90 grader

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.

Konstaterad smitta 

Sjuksköterska eller enhetschef meddelar provsvaret.  
Vid positivt provsvar fortsätter användning av skyddsutrustning. 

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/96750DBE-5330-4C81-BBD1-BDA5EEEB4CD3
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Kohortvård ska bedrivas 
Kohortvård innebär att en eller flera insjuknade och exponerade patienter vårdas av särskild 
avdelad personal och avskilt från andra patienter. Övrig personal arbetar med friska. 
Kohortvård kan utföras i olika steg utifrån sjukdomsbild och behov, symtomfria som exponerats 
för smitta, patienter med lindriga symtom o.s.v. För att uppnå full effekt ska kohortvård utföras 
dygnet runt.  
Se rutin ”Arbetssätt på särskilt boende covid-19”   

Lokalanpassning 
Lokalen där personen vårdas måste anpassas så personalen kan hantera rent och smutsig 
utrustning på ett adekvat sätt. Handskar och plastförkläde tas av på rummet, följt av noggrann 
handdesinfektion. Munskydd och visir kan användas mellan patienter med konstaterad smitta 
för att spara på utrustning och minimera antal moment där händer kan kontaminera ansiktet. 

Smittad närstående 
Vid vård av en kund/patient som är sammanboende med en person med konstaterad covid-19 
smitta används skyddsutrustning. 

Personal med symtom 

Du ska vara fullt frisk för att arbeta, även vid lindriga symtom ska du stanna hemma. 

Får du symtom under ett arbetspass, t ex feber, halsont, hosta eller huvudvärk ska du gå hem 
direkt. Kontakta närmaste chef.  

Provtagning av personal 

Region Halland erbjuder en bred testning för covid-19. För information och tidsbokning var god 
se www.1177.se  

För att förhindra smittspridning i personalgruppen läs förhindra smittspridning mellan personal 

Skyddsteamet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1591874285611/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf
https://youtu.be/3KYI06nQXmY
http://www.1177.se/
https://www.varberg.se/download/18.5ee1fbdf17205f25f33123c9/1589291566477/Rutin%20kollegialt%20(002).pdf
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