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Vårdhygieniska riktlinjer inom hemtjänst, LSS och 
hemsjukvård för brukare med misstänkt eller 

konstaterad COVID-19 
OBS! En utskriven version av detta dokument garanterar ej en aktuell och uppdaterad version 

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. 

Kliniska 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, 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 person till 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  

 Friskförklaring, bedömning av smittfrihet se Smittskydd Region Norrbotten  

 

Lindriga symtom som ej kräver sjukhusvård  
 Ska i vistas i hemmet tills friskförklaring skett.  

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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 Informeras om att förhindra vidare smittspridning d.v.s. inte vistas i gemensamma utrymmen 

eller delta i gemensamma aktiviteter. 

 Uppmana brukaren att hosta och nysa i armvecket eller i engångspapper för att minska mäng-

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

att sprita eller tvätta händerna med tvål och vatten. 

 Brukare bör inskränka sina kontakter med andra till ett minimum. 

 

Har symtom och behöver läkarbedömning 
 Brukare bedöms i första hand av 1177 eller ansvarig läkare på hälsocentral 

 

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! 

 

 

 

Brukare utan symtom och som varit i kontakt (exponerad) med 
bekräftat fall av covid19    

 Exponerad brukare utan symtom är inte smittsam.  

 Brukaren observeras avseende eventuella infektionssymtom som till exempel hosta, snuva, 

andningsbesvär och/eller feber under 14 dagar räknat från tidpunkt för senaste möjliga smitt-

exposition. 

Vårdhygieniska rutiner 

Säkerställ följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (se Bil 1. Checklista riskbedömning).  

 I kontakten med brukare där det finns risk för stänk av kroppsvätskor mot ansikte används 

stänkskydd. 

 Byt handskar mellan orena och rena arbetsmoment enligt basala hygienrutiner.  

 Desinfektera händerna varje gång innan nya handskar tas på.  

 Använd engångs kortärmat plastförkläde för att skydda arbetsklädsel. 
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Vid vistelse i brukares lägenhet utan närkontakt t.ex. samtal med avstånd mer än 2meter krävs 
ingen skyddsutrustning.  

Vid nära omvårdnad (enligt Bild 1, vårdmoment inom säkerhetsavstånd 2 meter) hos brukare 
med luftvägssymtom används:    

 Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel   

 Flytande tvål   

 Pappershanddukar   

 Engångs kortärmat plastförkläde  

 Handskar  

 Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid   

 Engångstorkdukar 

 Stänkskydd för ansikte  

 Vid arbetsmoment som kan medföra aerosolbildning bör andningsskydd klass FFP3/FFP2 an-

vändas i kombination med visir/ skyddsglasögon. Aerosolsmitta: Ex. trakestomi och trakeosto-

mivård, andningshjälp (BiPAP- och CPAP-behandling), sugning av nedre luftvägar och hjärt-

lung-räddning.  

 

Stänkskydd 
 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 och skyddsglasögon kan under rådande pandemi desinfekteras med alkoholbaserat ytdes-

infektionsmedel med tensid och återanvändas. (se instruktion för Rengöring och desinfektion 

vid återanvänding av visir/skyddsglsögon på covidsidan på nll+)   
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För en säker avklädning av personlig skyddsutrustning inne i lägenheten – följ basala 
hygienrutiner: 

1. Ta av handskar.  

    Desinfektera händerna. 

2. Ta av kortärmat engångsplastförkläde (ta av så att förklädet hamnar ut och in) undvik att 

vidröra framsidan.  

Desinfektera händerna.  

3. Ta av eventuellt visir/skyddsglasögon (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. 

 

 Lägg använd skyddsutrustning i soppåse, knyt ihop och kassera den.  

 Byt arbetskläder om de förorenats innan besök hos annan brukare under samma arbetspass 

 

Material  

 Använd i första hand engångsmaterial. 

 Begränsa mängden engångsmaterial i lägenheten.  
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 Medicinteknisk utrustning och hjälpmedel som varit i brukares lägenhet ska desinfekteras in-

nan det tas ut ur lägenheten. Använd alkolholbaserat desinfektionsmedel med tensid  

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

men är känsligt för flertalet rengörings- och desinfektionsmedel.  

 Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa re-

sultat.  

Daglig städning 

 Den som städar ska följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning bestående av 

handskar och engångsplastförkläde.  

 Vid risk för stänk används även visir eller skyddsglasögon och munskydd II eller IIR. 

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

alkolholbaserat desinfektionsmedel med tensid.  

 Använd rengöringsmedel och vatten till övriga ytor. 

 Golv rengörs noggrant med rengöringsmedel och vatten.  

 

Tvätt/Avfall 

 Använd handskar och engångs kortärmat plastförkläde vid hantering av smutsig tvätt.  

 Sortera och hantera tvätten i brukares lägenhet och lägg direkt i tvättmaskin.  

 Soppåsen försluts i lägenheten och kasseras som brännbart avfall.  

 

Disk  

 Disk hanteras som vanligt. 

 

Smittspridning och/eller utbrott 

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

 Upprätta lista över personer som exponerats för brukare med covid-19. Gäller personal som 

haft nära kontakt med bekräftat fall.  

 Personal som haft nära kontakt med bekräftat covid-fall innan insjuknandet ska vara uppmärk-

sam på symtom de närmaste 14 dagarna.  

 Personal utan symtom kan arbeta som vanligt.  

 Friskförklaring, bedömning av smittfrihet se Smittskydd Region Norrbotten  

 

Omhändertagande av avliden 
Omhändertagande av person med misstänkt/konstaterad covid-19 som avlider i hemmet eller på annan 

plats utanför sjukhus  

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Åtgärd/KVÅ%20Icke-Kirurgisk/Kriterier%20för%20bedömning%20av%20smittfrihet%20av%20covid-19.pdf
https://www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/Coronavirus%20dokument/D%c3%b6dsfall%20covid-19%20utanf%c3%b6r%20sjukhus%20Region%20Norrbotten%20.pdf
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Bil 1. 

Checklista vid förekomst av Covid-19 inom hemsjukvård, hemtjänst 
eller inom LSS 

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 kunder/klienter håller en god host och nysetikettt och en god 

handhygien. 

 Kunder med symtom på covid-19 stannar hemma (på rummet/i lägenheten).   

Personal:  

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

 Vid ett misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 begränsa antalet personal som deltar i vården 

av den boende.  

 Städ och tvätt:  

 Informera kunder om vikten av daglig städning 

 Om städuppdrag - rengör och desinfektera tagytor i lägenheter minst en gång per dag.  

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

vänd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.  

 Tvätt och avfall hanteras som vanligt. Var noggrann med ytdesinfektion på alla ytor i tvättstu-

gan. 

 


