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Sjuksköterska gör bedömning utifrån symtom och allmäntillstånd, per telefon eller genom 
besök. Man kan ha ett eller flera av följande symtom: 

 
Ja/nej Symtom Värde 

 Hosta  

 Andningssvårigheter/ 
Andningsfrekvens 

 

 Feber  

 Allmän sjukdomskänsla 
(Ovanligt trött, muskelvärk etc) 

 

 Snuva, nästäppa  

 Nedsatt lukt och smak  

 Halsont  

 Mag-tarm symtom 
(Magsmärta, illamående, diarré) 

 

 
Har patienten symtom som kan relateras till misstanke om smitta kontaktar sjuksköterskan 
läkare för fortsatt handläggning. 
Hos patienter som tidigare haft konstaterad Covid-19-infektion (verifierad med PCR-test, 
antigentest eller positivt antikroppstest) under de senaste 6 månaderna (räknat från 
symptomgivande sjukdomsepisod eller om sådant saknas anamnestiskt räknat från tidpunkt 
för antikroppspåvisningen) bedöms sannolikheten för aktuell ny Covid-19-infektion vara 
mycket låg och enbart i undantagsfall föreligger indikation för (ny) provtagning i denna 

Innehåll 

Sjuksköterska – Så här gör du vid misstänkt smitta 
Covid-19 
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grupp. Kontrollera i Procapita om patient har haft covid-infektion. Patienter som är 
vaccinerade skall testas vid symptom inget vaccin ger fullständigt skydd. 

 
Dagtid: Patientens vårdcentral/hemsjukvårdsläkare för Varbergs kommun 073-143 21 04 
Jourtid: Primärvårdsjour/Hallandsjour 0340 48 1000 

 
Sjuksköterska informerar utförarens enhetschef att personalen ska börja använda 
skyddsutrustning, enhetschef avgör när kohortvård ska inledas. Jourtid kontaktas och 
informeras enhetschef i beredskap 070-819 64 69 som tar beslut om kohortvård. Enhetschef 
i beredskap ansvarar för lokal- och personalåtgärder. 

 
 
 
 
 
 
 

Skyddsutrustning ska börja användas om en kund har symptom/misstänkt smittad. 

Se ”På- och avklädning skyddsutrustning” 

Behov av mer skyddsutrustning 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patienter 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 vård- och omsorgsnära kontakt, närmare än 2 meter, hos patient med symtom på 
luftvägsinfektion gäller adekvat användning av skyddsutrustning, se nedan. Rekommenderad 
skyddsutrustning gäller även om medarbetare genomgått covid-19-infektion. 

Se ”På- och avklädning skyddsutrustning” 

Patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård: 

Skyddsutrustning 

https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1585913826681/P%C3%A5-%20och%20avkl%C3%A4dning%20skyddsutrustning.pdf
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/18.730d41291712670b0228cba6/1585913826681/P%C3%A5-%20och%20avkl%C3%A4dning%20skyddsutrustning.pdf
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Handhavande av skyddsutrustning 

Vid all vård- och omsorgsnära kontakt med patient med symtom på luftvägsinfektion gäller 
adekvat användning av skyddsutrustning baserat på vilken typ av vård- och omsorgsmoment 
som utförs. 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 vart skyddsutrustning kan slängas och visir desinfekteras. 

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. 

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

 
 
 

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 

• Andningsskydd, visir och 
förkläde som tagits av måste 
kasseras. 

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/96750DBE-5330-4C81-BBD1-BDA5EEEB4CD3
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  • Engångs plastförkläde utan 
ärm. 

• Andningsskydd och visir/ 
glasögon kan behållas på 
mellan olika patienter på 

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. 

boende 

• 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 
vistas i patientens boende. 
För att undvika risk för 
aerosolburen smitta, vädra 
rummet efter 
aerosolgenererande 
procedur. 

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

• Undersökningshandskar 
engångs 

• Långärmat plastförkläde 
alternativt långärmad 
vätsketät skyddsrock 

• Andningsskydd kan användas i 
upp till 4 timmar på samma rum, 
om det inte tagits av, skadats 
eller kontaminerats. 

• Andningsskydd kan behållas på 
mellan olika patienter i samma 
boende 

• Andningsskydd som tagits av 
måste kasseras 

 

Vårdnivå D: 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 

http://styrdadokument.regionhalland.se/doc/F5030873-DA19-402C-A8F0-6266A875DC39
http://styrdadokument.regionhalland.se/doc/F5030873-DA19-402C-A8F0-6266A875DC39
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Säkerställ att patienten är införstådd med provtagningen och efterförloppet. För ökad 
delaktighet kan bildstöd och infomation i text med fördel användas och lämnas till patienten. 

Smittskyddsblad 

Information till anhörig i samma hushåll 

Det är mycket viktigt att andningsskydd FFP2/FFP3 sluter tätt eftersom luften ska filtreras. 
Utför funktionskontroll. (Länk till instruktion). 

 
 

 
Anpassningar 
Lokalen där personen vårdas måste anpassas så personalen kan skilja ren 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. 

 
All engångs skyddsutrustning hanteras som vanligt avfall. 

 
 
 
 

Provtagning 

Provtagning görs iklädd skyddsutrustning se ”På- och avklädning skyddsutrustning” 
 

Provtagning 

Se regional analysförteckning Här finns också remiss (mikrobiologen) för utskrift. 

OBS! Provtagning i nasofarynx rekommenderas i första hand. Svalgprov kan vara ett 
alternativ om nasofarynxprov inte kan tas men enbart svalgsekret har för låg känslighet och 
måste kombineras med näs- och salivprov. 

 
 

Nasofarynxsekret: Svalgsekret: 
Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning, 
Eswab blå kork. Om Eswab inte finns att tillgå 
finns ersättningsprodukt (turkosblå kork eller 
orange kork). 

 
Lyft patientens nästipp för att vidga 
näsöppningarna. För provtagningspinnen längs 
näsbotten till bakre svalgväggen/nasofarynx. 
Rotera pinnen 180 grader. 

Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning 
Eswab rosa kork. 

 
Rotera pinnen mot båda tonsillerna och bakre 
svalgvägg. Sedan förs samma pinne in i ena 
näsborren och roteras där 5-7 sekunder mot 
näsväggen. Provtagningen fortsätter på samma 
sätt i andra näsborren. Slutligen doppas samma 
pinne i patientens saliv som antingen samlas i 

https://www.varberg.se/download/18.6ab656af173e18e053412c7d/1597300379411/Bildst%C3%B6d%20Corona%20provtagning.pdf
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/09/Patientinformation-i-v%C3%A4ntan-p%C3%A5-provsvar-covid-19.pdf
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
http://styrdadokument.regionhalland.se/doc/F5030873-DA19-402C-A8F0-6266A875DC39
https://youtu.be/3KYI06nQXmY
https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1585913826681/P%C3%A5-%20och%20avkl%C3%A4dning%20skyddsutrustning.pdf
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/analysforteckning/?aid=1124
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2019/03/E-swab-bl%C3%A5-korkedited-53871.jpg
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2019/03/E-swab-rosa-korkedited1-22551.jpg
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Låt provtagningspinnen vara kvar minst 
5 sekunder. 

Se bild på provtagningsanvisning. 

Se film på provtagningsanvisning. 

en steril kopp eller genom att man stryker med 
samma pinne på insidan kinderna. Efter 
provtagning slängs provtagningspinnen i 
vanligt avfall 

 
Se bild på provtagningsanvisning. 

För optimal känslighet skall provet vara på laboratoriet snarast och senast ett dygn efter 
provtagning. I väntan på och under transport förvaras provet kylt. 

Provsvar 

Provsvaret kan utläses i NPÖ. Proven analyseras kontinuerligt. 

Om provsvar inte kommit ett dygn efter provtagning ring Klinisk mikrobiologi Halland tel 
035-13 18 50 

OBS! Viktigt att provtagning och provsvar dokumenteras och meddelas enligt 
dokumentationsmallen nedan. 

 
 
 
 
 
 
 

Misstänkt smitta 

ProCapita Bevakning F:katalogen Informera 

Lägg in en varningstext 
under Smitta ”Provtagning 
pga av symtom Covid-19”, 
välj frastext, ”misstänkt 
smitta” 

Bevakning till berört team 
om uppföljning av 
provsvar nästkommande 
dag. 

Dokumentera 
provtagningen i 
Excelbladet 
F:Katalogen: 
F:\SOC\HSA\Samordnare, 
tel.nr\Covid-19 

Enhetschef för berörd 
verksamhet 

Jourtid enhetschef i 
beredskap kl 17-08 
Helg och röd dag 

Dokumentera ”misstänkt 
smitta” och ordinerande 
läkare under läkarkontakt 

Bevakning till 
dag/kväll/natt för info om 
misstänkt smitta. 

  

 Bevakning till 
Tryggghetslarm landet och 
Trygghetslarm centrum 
om misstänkt smitta. 

  

Dokumentation 

https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/03/Nasofarynxprovtagning-PCR-analys.pdf
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/bedomning-av-patienter-vardriktlinje/
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/11/Provtagning-covid-svalg-nasa-och-saliv.pdf
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Konstaterad smitta 

ProCapita Bevakning F.katalogen Informera 

Vid positivt svar ändra Smitta 
till ”Konstaterad Covid-19” 

Bevakning till berört team 
om provsvar 

Dokumentera resultat av 
provsvar i Excelbladet 

F:Katalogen 
F:\SOC\HSA\Samordnare, 
tel.nr\Covid-19 

Enhetschef för berörd 
verksamhet 

Jourtid enhetschef i 
beredskap kl 17-08 
Helg och röd dag 

Journalför i 
”Ordination/Vårdmeddelande” 
att du mottagit provsvar. 

Bevakning till 
dag/kväll/natt för info om 
konstaterad smitta. 

  

 Bevakning till 
Tryggghetslarm landet och 
Trygghetslarm centrum 
om konstaterad smitta. 

  

 Negativt provsvar   

ProCapita Bevakning F.katalogen Informera 

Vid negativt provsvar avsluta 
Smitta varningen i Procapita 
genom att skriva in slutdatum 

 Dokumentera resultat av 
provsvar i Excelbladet 

F:Katalogen 
F:\SOC\HSA\Samordnare, 
tel.nr\Covid-19 

Enhetschef för berörd 
verksamhet 

Jourtid enhetschef i 
beredskap kl 17-08 
Helg och röd dag 
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Sjuksköterska kommer överens med enhetschef vem som meddelar patienten och kontaktar 
anhöriga. Det är viktigt att säkerställa patientens delaktighet och förståelse. Lämna 
Smittskyddsblad som finns på olika språk. Olika versioner finns till patient och personer i 
hushållet. Se mer anpassad information under rubriken ”Information till kunder/patienter 
och anhöriga” 

Journalför i 
”Ordination/Vårdmeddelande” 
att du mottagit provsvar. 

   

 
 
 
 
 
 

 
Vid positivt provsvar kontaktas: 

- dagtid enhetschef för aktuell verksamhet, 
- jourtid enhetschef i beredskap 070-819 64 69 (vardag 17-08, helg och röda 

dagar) 
 

 

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” 

 
Vid konstaterad smitta på en avdelning/enhet ska personalen använda skyddsutrustning hos 
andra kunder/patienter så fort dessa visar symtom, och skyndsamt kontakta samordnande 
sjuksköterska för bedömning. 

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

Konstaterad smitta 

https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/hemtjanst/halsoochsjukvard/covid19vardrutiner/informationtillkunderpatienterochanhorigastodmaterial.4.1158c39d176133e5b2a7aeb4.html
https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/hemtjanst/halsoochsjukvard/covid19vardrutiner/informationtillkunderpatienterochanhorigastodmaterial.4.1158c39d176133e5b2a7aeb4.html
https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/hemtjanst/halsoochsjukvard/covid19vardrutiner/informationtillkunderpatienterochanhorigastodmaterial.4.1158c39d176133e5b2a7aeb4.html
https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/hemtjanst/halsoochsjukvard/covid19vardrutiner/informationtillkunderpatienterochanhorigastodmaterial.4.1158c39d176133e5b2a7aeb4.html
https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/hemtjanst/halsoochsjukvard/covid19vardrutiner/informationtillkunderpatienterochanhorigastodmaterial.4.1158c39d176133e5b2a7aeb4.html
https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1591874285611/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf
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Avfall och tvätt 

Smittfrihet bedöms enligt Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19 
(folkhalsomyndigheten.se). Detta gäller from 220120: 

• Patienter på särskilt boende för äldre och korttidsvård med covid-19
(vaccinerad med minst 3 doser)
Den som har covid-19 bedöms vara smittfri efter minst sju dagar från 
testtillfället. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd.

• Patienter på särskilt boende för äldre och korttidsvård med covid-19
(ovaccinerade eller färre än 3 doser)
Den som har covid-19 bedöms vara smittfri efter minst fjorton dagar från 
testtillfället. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd.

• Kunder/patienter inom hemtjänst, funktionsnedsättning och barn och familj
Här gäller samma regler som för allmänheten dvs smittfri efter minst 5 dagar. 
De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd.

• 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.

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.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/?pub=72947
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a4152a2ca43e49e49b14dfc4fe8e7cc9/vagledning-om-smittsamhetsbedomning-vid-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a4152a2ca43e49e49b14dfc4fe8e7cc9/vagledning-om-smittsamhetsbedomning-vid-covid-19.pdf
http://www.1177.se/
https://www.varberg.se/download/18.5ee1fbdf17205f25f33123c9/1589291566477/Rutin%20kollegialt%20(002).pdf
https://www.varberg.se/download/18.5ee1fbdf17205f25f33123c9/1589291566477/Rutin%20kollegialt%20(002).pdf
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