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Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertagande av 
patienter på SäBo, korttidsboende och gruppboende 

med misstänkt eller konstaterad  
COVID-19  

 

Detta dokument baseras på och kompletterar rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och upp-

dateras i takt med att ny information blir tillgänglig 

Utskriven version av detta dokument är endast giltigt utskriftsdatumet. 

Bakgrund 
Sjukdomsfall orsakade av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 uppmärksammades i staden Wuhan, 

Hubeiprovinsen, Kina under december 2019. Sjukdomen Covid-19 som uppstår av viruset har sedan 

dess rapporterats från stora delar av världen och WHO har deklarerat att utbrottet är en pandemi.  

Den 1 februari 2020 beslutade svenska regeringen att covid-19 klassificeras som allmänfarlig och sam-

hällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168).  

All personal som ska undersöka och vårda personer med covid-19 måste ha kunskap och aktuell in-

formation om handläggning av misstänkta fall samt träning i hantering av skyddsutrustning. Adekvat 

personlig skyddsutrustning måste finnas tillgänglig på alla vårdinrättningar som kan komma att be-

döma och vårda misstänka eller bekräftade fall av covid-19. 

 

Symtom  

 Innefattar allt från milda symptom som hosta och feber till svåra luftvägsbesvär i form av 

pneumoni och svår nedre luftvägsinfektion.  

 Symptom som allmän sjukdomskänsla, muskelvärk och illamående och diarrer förekommer 

också.  

 Lindrig sjukdomsbild med huvudvärk och lättare halsont är vanlig. 

 

Inkubationstid  
Inkubationstiden för covid-19 är vanligen 2–14 dagar. Medelinkubationstiden är 5–6 dagar. 

Smittväg och smittsamhet 

 Droppsmitta är den dominerande smittvägen. 

 Sprids från person till persons ögon, näsa och mun genom droppsmitta från hostningar och 

nysningar. 

 Vid vissa specifika arbetsmoment kan det bli aerosoler. Se under Vårdhygieniska rutiner. 

 Kontaktsmitta genom förorenade ytor, föremål och utrustning.  

 En infekterad person anses vara smittsam när symtom debuterar. 

 Smittsamheten anses vara störst när symtomen debuterar. Smittsamhet före symtom  eller utan 

påtagliga symtom finns även beskriven. Huvuddelen av smitta sker  från personer med sym-

tom . men det finns en möjlighet att personer utan symtom eller med så milda symtom att de 

inte uppfattar sig som sjuka, skulle kunna sprida smitta. 

 Bedömning av smittfrihet se Smittskydd Region Norrbotten  

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Åtgärd/KVÅ%20Icke-Kirurgisk/Kriterier%20för%20bedömning%20av%20smittfrihet%20av%20covid-19.pdf


Hygienrutin  
Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av  Sida 

Enheten för vårdhygien Peter Cettner 3  
Giltigt  fr o m Ansvarig för uppdatering Version 

200528 Yvonne Samuelsson 12.1 

 

 

 Boende som varit i kontakt med bekräftad covidsmittad person observeras avseende eventuella 

infektionssymtom som till exempel hosta, snuva, andningsbesvär och/eller feber under 14 da-

gar räknat från tidpunkt för senaste möjliga smitt tillfället. Om symtom uppstår  är smittsam-

heten  vanligen störst kring tiden för  symtomdebut. Smittsamhet från symtomfria anses vara 

av underordnad betydelse men beskrivs kunna förekomma. 

  

Vårdhygieniska rutiner 
Basala hygienrutiner tillämpas i alla vård och undersökningssituationer med tillägg av personlig 

skyddsutrustning.  

 Kortärmat engångsplastförkläde används vid risk för kroppsvätska, kontakt med boendes säng 

och kontakt med den boendes kläder och hud (om risk för kraftig förorening av kroppsvätskor 

används ett långärmat engångsplastförkläde). 

 Handskar vid risk för kroppsvätska. Handskar ska bytas mellan varje vårdmoment och hän-

derna spritas innan nya handskar tas på. 

 Beroende av vilken typ av stänkskydd som finns tillgängligt kan olika kombinationer använ-

das med samma skyddseffekt.  

Här listas några exempel: 

- Visir som är heltäckande för ögon, näsa och mun kombineras med munskydd klass II. 

- Skyddsglasögon eller halvvisir kombineras med ett munskydd klass IIR.  

- Om klass IIR inte finns tillgängligt används klass II.  

- Munskydd klass IIR med inbyggt visir.  

 Visir eller skyddsglasögon, som desinficeras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med 

tensider och återanvänds. Länk med rutin finns på Covidsidan, nll+, under ”Material”. 

 Vid aerosolbildande moment där risk bedöms kunna finnas för en begränsad spridning i luft 

via procedurer som skulle kunna generera en smittsam aerosol används andningsskydd FFP3 

eller FFP2 med visir eller skyddsglasögon.  

Med aerosolbildande moment avses: Trakestomi och trakeostomivård, andningshjälp (Bi-

PAP- och CPAP-behandling), sugning av nedre luftvägar och hjärtlung-räddning. 

Exempel på arbetsmoment där dropp- och stänkskydd för ansiktet kan användas: upp-

hostningsprov (sputum), inhalation av nebuliserat läkemdel (aerosolen som bildas består av 

nebuliserat läkemedel) 

Vid övriga frågeställningar kontakta vårdhygien dagtid, infektionsjour övrig tid 

 

Vård vid misstänkt eller konstaterad covid-19 (som ej kräver 
sjukhusvård) 

 Följ basala hygienrutiner (enligt Bild 1, vårdmoment och smittsamhetsbedömning) 

 Vid ett misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 på enheten begränsa antalet som deltar i vår-

den av patienten.  

 Vid vård av flera fall på en enhet eller vid misstanke om utbrott på enheten (dvs > 2 fall med 

ett epidemiologiskt samband enligt medicinskt ansvarig läkare) överväg kohortvård, dvs att 

särskilt avdelad personal vårdar patienter som har konstaterad smitta. De deltar inte i vård av 

övriga patienter. Kohortvård ska bedrivas 24 timmar/dygn. 

 Den boende ska vistas i eget rum/lägenhet med stängd dörr och egen toalett och dusch.   
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 Uppmana boende att hosta och nysa i armvecket eller i engångspapper för att minska mängden 

droppar i luften och i omgivningen. Använt papper läggs direkt i avfallspåse. Avsluta med att 

sprita eller tvätta händerna med tvål och vatten. 

 Boende räknas som smittfri efter 14 dygn från symtomdebut. 

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

 Symtomfria boende som har svårt att hålla sig på rummet kan vistas utanför rummet men end-

ast på ”sin” avdelning.  

 Minimera vistelse i gemensamma utrymmen, se till att så få som möjligt vistas i lokalen samti-

digt. Håll ett 2 meters avstånd mellan personer vid ex. tv-tittande. Vistelse utomhus är att före-

dra.  

 Alla boende serveras mat och äter på sina rum  

 Den som vårdar den sjuke kan hantera livsmedel och arbeta i avdelningsköket och följer ba-

sala hygienrutiner.  

 Alla boende på avdelningen ska få möjlighet eller hjälp till att tvätta händerna med tvål och 

vatten, alternativt utföra handdesinfektion.  
 

Har symtom och behöver läkarbedömning 
 Boende bedöms i första hand av ansvarig läkare.  

 Om den boende kvarstannar på boendet efter läkarbedömning se åtgärder ovan. 

 Avseende provtagningsanvisningar se covid-19 smittskydd 

 

Boende bedöms behöva akut sjukhusvård  
 Ansvarig läkare kontaktar infektionsjouren på Sunderby sjukhus. 

 Därefter tas ställning till om boende ska vårdas inneliggande på  sjukhus.  

Ambulanstransport till sjukhus 

 Vid beställning av transport uppges COVID-19. 

 Informera akutmottagningen att den boende har misstänkt eller konstaterad COVID-19 

 

 

Medicinska bedömningar får inte fördröja handläggning av akuta  

tillstånd! 
 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Information-om-nya-coronaviruset-i-Kina-2019-nCoV/
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Personal 

Vid vistelse i boendes lägenhet/rum utan närkontakt med boende t.ex. samtal (mer än 2 m avstånd) 

behövs ej munskydd och visir eller skyddsglasögon. Följ basala hygienrutiner. 

Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vård- och undersökningssituationer vilka förstärks med 

personlig skyddsutrustning enligt Bild 1och vårdmoment nedan:  

Bild 1 

Rutin för säker avklädning i rummet/lägenheten.  

1. Ta av handskar.  

Desinfektera händerna 

2. Ta av det engångsplastförklädet (ta av så att den hamnar ut och in).  

Desinfektera händerna 

       3.   Ta av skyddsglasögon/visir (tas av bakifrån).  

             Desinfektera händerna 

       4.   Ta av munskydd (eller ev andningsskydd). Lyft båda remmarna framåt över huvudet.  

             Undvik att vidröra utsidan av munskyddet. 

             Desinfektera händerna 
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Besökare  

 Vid datum för denna riktlinje råder besöksförbud på alla äldreboenden inom Region Norrbot-

ten 
 Där besöksförbud inte råder ska kontakt tas med ansvarig enhetschef.  

 Vid eventuella godkända besök hos boende med misstanke om sjukdom ska anhörig förses 

med samma skyddsutrustning som vårdpersonal, och instrueras om handhygien och uppmanas 

att använda handdesinfektion före och efter besöket. Besökare ska endast vistas hos sin närstå-

ende på vårdrummet.  

 

Måltider  

 Den covidsjuka och övriga boende på avdelningen, serveras mat och äter i sitt rum/lägenhet. 

 Porslin, bestick och matbrickor hanteras som vanligt och diskas i diskmaskin. 

 

Material  

 Använd i första hand engångsmaterial  

 Rumsbunden utrustning (stetoskop, blodtrycksmanschett etc.)  

 Ta bara in det material som behövs till varje vårdmoment.  

 Begränsa förrådsmängden på rummet/toaletten  

 Flergångsmaterial desinfekteras i spoldesinfektor.Om materialet inte tål värme används alko-

holbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller det medel som tillverkaren rekommenderar.  

 Medicinteknisk utrustning och hjälpmedel som varit inne i vårdrummet ska desinfekteras in-

nan det tas ut ur rummet. Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. 

 

Städning och desinfektion  
SARS-CoV-2 virus tros kunna överleva från några timmar till flera dagar på ytor i rumstemperatur 

men är känsligt för flertalet desinfektionsmedel.  

Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa resultat.  

Punktdesinfektion  

Vårdpersonal ansvarar för att omedelbart torka upp spill/stänk av kroppsvätskor med en engångsduk 

av papper och därefter desinfektera ytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. 

Daglig städning 

Det är viktigt med tydliga städrutiner och personal som har kunskap om på- och avklädning av skydds-

kläder, korrekt handskanvändning och munskydd. 

 Den som städar ska använda skyddsutrustning bestående av handskar och kortärmat engångs-

plastförkläde. Vid risk för stänk (Bild 1, moment inom säkerhetsavståndet) används även vi-

sir/skyddsglasögon och munskydd IIR (eller munskydd II med långt visir). 

 Tagytor som t.ex. handtag, säng, sängbord, toalett, kranar desinfekteras dagligen med alkohol-

baserat ytdesinfektionsmedel med tensider 
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 Använd rengöringsmedel och vatten till övriga ytor.  

 Golv rengörs noggrant med rengöringsmedel och vatten.  

 Desinfektera använd städutrustning alternativt använd engångsmopp. 

Slutstädning 

Slutstädning sker efter friskförklaring eller flyttat från rum/lägenhet. 

Vårdpersonalen rengör och desinfekterar all flergångsutrustning och allt flergångsmaterial.  

 Slutstädning sker enligt sedvanlig städning dvs med engångsplastförkläde och handskar. 

 Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till alla ytor i vårdsalen, toalett, hy-

gienutrymme, medicinskteknisk utrustning och hjälpmedel.  

 Alla horisontella ytor och ”tagställen”, till exempel handtag och kranar i patientens rumsenhet 

desinfekteras. 

 Golv rengörs noggrant vatten och rengöringsmedel. 

 Allt engångsmaterial kasseras när den boende är friskförklarad. 

 Avtorkningsbar madrass/ kudde desinfekteras. 

 Textilier tvättas i minst 60 grader alternativt skickas för tvätt. 

Vid frågor rådgör med enheten för Vårdhygien. 

 

Tvätt/Avfall 

 Använd handskar och engångsplastförkläde vid hantering av smutsig tvätt. 

 Sortera och hantera tvätten i vårdtagarens rum/lägenhet och lägg direkt i tvättmaskin.  

 Tvätta vårdtagarens tvätt separat från annan vårdtagares tvätt.  

 Textilier som ska skickas för tvätt (cirkulationstvätt) hanteras som vanligt.  

 Avfall hanteras som vanligt, soppåsen försluts på rummet.  

 

Smittförande avfall/tvätt  

 Vid kraftig kontaminering av kroppsvätskor i tvätt eller avfall (det omfattar även luftvägs-

sekret) dvs en risk föreligger att spill och en sekundär kontaminering kan ske vid hantering av 

avfallet eller tvätten.  

 Hantera smittförande avfall eller tvätt: 

- läggs i gul behållare alternativt transportkartong för smittförande avfall.  

- förvaras där avfall förvaras i väntan på transport.  

- alternativa behållare för avfallshantering beställs från länsservice.  

För mer info se farligt avfall (för vårdgivare inom hälso-och sjukvård nll+). 

 

Omhändertagande av avliden 
Rutin för omhändertagande av avliden i hemmet (inkl. särskilt boende/ gruppboende) eller på annan 

plats utanför sjukhus se covid-19 smittskydd (nll+). 

 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Verksamhetsomraden/Vardhygien-i-NLL/Kontakt-Vardhygien-/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Verksamhetsomraden/Vardhygien-i-NLL/Kontakt-Vardhygien-/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Hantering-av-farligt-avfall/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Information-om-nya-coronaviruset-i-Kina-2019-nCoV/
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Smittspridning och/eller utbrott 
Sjukdomen är sedan den 1 Februari 2020 klassad som allmän- och samhällsfarlig sjukdom enligt 

smittskyddlagen i Sverige. 

 Vid ett misstänkt eller bekräftat fall följ checklista för riskbedömning och en ökad patientsä-

kerhet under covid-19 (se Bil 1). 

 Informera Vårdhygien och vid behov av stöd i handläggning/planering beroende på scenario 

med flera fall eller misstanke om utbrott. 

 Vidta åtgärderna under ”Lindriga symtom som ej kräver sjukhusvård” eller ”symtom och 

läkarbedömning” eller ” boende bedöms behov av akut sjukhusvård”.  

 Personal som exponerats för bekräftat covid-fall innan insjuknandet ska vara uppmärksam på 

symtom de närmaste 14 dagarna.  

 För att identifiera personer som har haft nära kontakt med ett bekräftat fall och exponerats för 

smitta innan insjuknandet, utförs kontaktspårning och en lista över identifierade kontakter 

upprättas se exponerad Personal- och patientlista (se Bil 2 och 3) 

 Bedömning av smittfrihet se Smittskydd Region Norrbotten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Åtgärd/KVÅ%20Icke-Kirurgisk/Kriterier%20för%20bedömning%20av%20smittfrihet%20av%20covid-19.pdf
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Bil 1. Checklista för ökad patientsäkerhet vid förekomst av Covid-19 på Säbo 

Riskbedömning: 

Utgå från genomförd riskbedömning av arbetsmiljön. Exempel på viktiga områden att stämma av: 

 Risk att smittas (följs basala hygienrutiner, tillgång till arbetskläder, handsprit osv) 

 Oro hos medarbetare (läget i gruppen, behov av stöd) 

 Arbetsbelastning (arbetsmängd samt psykisk belastning) 

Komplettera med frågor/områden som är viktiga i just din verksamhet. 

Kontrollera och informera 

Vårdtagare:  

 Uppmana och ge stöd för att boende håller god handhygien 

 Boende med symtom ska stanna på rummet/i lägenheten.   

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

 Måltider ska serveras på rummen till samtliga boende.  

 Minimera vistelse i gemensamma utrymmen, se till att så få som möjligt vistas i lokalen samti-

digt. Vistelse utomhus är att föredra.       

 Håll ett 2 meters avstånd mellan personer vid ex tv-tittande.  

 Hjälp boende med handhygien inför vistelse i gemensamma utrymmen.  

 Symtomfria boende som har svårt att hålla sig på rummet kan vistas utanför rummet men end-

ast på ”sin” avdelning.  

Personal:  

 Följ basala hygienrutiner (enligt Bild 1, vårdmoment och riskbedömning) 

 Vid ett misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 på enheten begränsa antalet som deltar i vår-

den av den boende.  

 Vid vård av flera fall på en enhet eller vid misstanke om utbrott på enheten (dvs > 2 fall med 

ett epidemiologiskt samband enligt medicinskt ansvarig läkare)bör kohortvård starkt övervä-

gas, dvs att särskilt avdelad personal vårdar patienter som har konstaterad smitta. De deltar 

inte i vård av övriga patienter. Kohortvård ska bedrivas 24 timmar/dygn 

 Minimera vistelse i gemensamma utrymmen även för personalen (social distansering), se till 

att så få som möjligt vistas i lokaler samtidigt.  

 Personal information (ALLA berörda, inkl. nattpersonal och paramedicinare, studenter) – av-

delningen får inte brukas som genomfartsled. 

 Övrigt att göra vid okontrollerad smittspridning överväg intagningsstopp - beslut om detta tas 

av verksamhetschefen i samråd med Vårdhygien 

 Städ och tvätt:  

 Desinfektera tagytor i lägenheter och allmänna utrymmen minst en gång per dag.  

Exempel på tagytor är dörrhandtag, kranar, sängbord, ledstänger, stolar och hjälpmedel. An-

vänd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.  

 Tvätta alla brukares tvätt separat. Var noggrann med ytdesinfektion på alla ytor i tvättstugan. 
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