
COVID-19

Vårdhygieniska riktlinjer vid 

misstänkt och konstaterad 

Covid-19



Dropp-och Aerosolsmitta

Direkt-Indirekt Kontaktsmitta

• Sprids till luftvägar och ögon genom 
droppsmitta dvs nysningar och 
hostningar (flertal meter)

• Vistelse i slutet rum med andra eller 
ansikte-mot-ansikte < 2 m

• Överförs även genom direkt eller 
indirekt kontaktsmitta, via ytor

• Överlevnadstid på yta oklart, men 
från en dag till veckor



Symtom
• Inkubationstid 2-14 dagar, i snitt 5-6 dagar

• Hosta, feber, halsont, bröstsmärtor, andningssvårigheter, men också 

diffusa symtom som allmän sjukdomskänsla, muskelvärk och illamående 

och diarréer kan förekomma. 

• Äldre kan ha ospecifika symtom: trötthet, oklar feber, aptitlöshet, förvirring, 

sänkt allmäntillstånd 

• Smittsamhet i samband med symtomdebut

• Kriterier för bedömning av smittfrihet i samhället 

• Kriterier för bedömning av smittfrihet inom vård/omsorg 

• Kriterier för bedömning av smittfrihet hos sjukhusvårdade personer 



Riskfaktorer för svår infektion

1. Ålder >70

2. Vissa underliggande sjukdomar, särskilt hos personer i hög ålder, och om
flera samtidiga sjukdomar:

• Hypertoni
• Kronisk hjärt-kärlsjukdom
• Diabetes
• Kronisk lungsjukdom
• Rökning

3. Övriga riskgrupper:
• Kronisk njursjukdom
• Kronisk leversjukdom
• Aktiv cancersjukdom eller pågående behandling 
• Nedsatt immunförsvar tex efter transplantation 
• Fetma (BMI>40)
• Neuromuskulär sjukdom ex Parkinson, MS, ALS
• Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning
• Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet



Provtagningsindikation och prioritering 

för PCR-analys

• Prioritering 1  

Provtagning av patient/brukare där det finns klinisk misstanke 

om covid-19

Provtagning vid smittspårning 

Provtagning av patient/brukare utan symtom på covid-19  

(prevalensundersökning) 

• För att omhändertagande och handläggning av patienter 

med misstänkt covid-19 ska fungera optimalt är det viktigt att 

remisser fylls i med korrekta uppgifter. 



Provtagning
• En pinne för Nasopharynx-prov. Instruktionsfilm finns på Covid-sidan.

• Samma pinne används för prov från bakre svalg och tonsillerna.

Tydligt ifylld remiss

• Inneliggande sjukhus - ange avdelning och symtom, 

• Vård på boende i kommunen - ange boende/boendeform och symtom.  

• Prov som kommer in före kl.21.00, får svar fram till midnatt. 

• Mer information finns i rutinen på Covid-sidan under ”Provtagning”.

• Personalens närmsta chef bedömer om det föreligger behov att personalen testas och bokar tid 
på utsedd HC för covid-provtagning.



Indirekt kontaktsmitta

• Smitta överförs från en person till en annan 
via händer / kläder/ föremål som är 
förorenade med smittämnen



Basala hygienrutiner och klädregler är den 

enskilt viktigaste förutsättningen för hindrande 

av smittspridning



Handdesinfektion med alkoholbaserat 

desinfektionsmedel

• Syftar till att minska antalet mikrober som

tillfälligt finns på händerna



Handskar
• Minskar mängden av mikrober på händerna, och efterföljande handdesinfektion blir 

därför effektiv.

• Kroppsvätskor
• Orent arbete
• Kemikalier
• Mekaniskt skydd vid stickskada

• Berör inte omväxlande smutsigt och rent.

• Byt handskar mellan patienterna. Desinficera händerna efter att handskar använts.

• Kastas efter användning

• Kemikalier påverkar handskmaterialet!



Ingen personlig 

skyddsutrustning krävs vid 

säkerhetsavståndet mer än 2 

meter från patienten

Alltid BHK



Moment inom säkerhetsavståndet 2 meter



Avklädning basala hygienrutiner 



• Trakeostomi och trakeostomivård

• Sugning av luftvägar, utan slutet sugsystem

• Icke invasiv ventilering (BiPaP-och CPAP-beh)

• Endotrakeal intubering och extubering

• Handventilering

• Hjärtlung-räddning

• Bronkoscopi

• Viss tandvårdsbehandling ex. höghastighetborr



Påklädning Aerosolbildande moment



Avklädning Aerosolbildande moment



Smittförande avfall



Om patienten kommer in på 

Akutmottagning/HC

• Undvik vistelse i väntrum

• Slussa direkt till ett behandlingsrum med egen toalett, nära 

ingången för att undvika kontakt med andra patienter



Ambulanstransporter till sjukvård
• Stängd lucka mot förarhytten
• Personalen i patientutrymmet ska skydda sig med 

andningsskydd FFP2/FFP3, 
engångsvisir/skyddsglasögon, långärmad 
engångsskyddsrock/engångs-förkläde och handskar

• Patienter uppmanas att hosta och nysa i 
engångspapper, alt bära munskydd IIR och ges 
möjlighet till handdesinfektion

• Slutstädning sker med skyddsutrustning, 
alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid alt. klorduk
och öppna bakdörrar under rengöringen.

• Avfall med mycket kroppsvätska (inklusive använd 
pappersnäsduk) slängs i smittförande. Övrigt i 
konventionellt avfall.

• Ambulansen klar att tas i bruk efter avslutad 
slutstädning



Sjukvård vid misstänkt eller konstaterad 

COVID-19
1. Vård på infektionsklinik i enkelrum 
med sluss i första hand

2. Rum med förrum 

3. Vanlig vårdsal med stängd dörr 

Vårdpersonalen följer Region 
Norrbottens dokument 
”Vårdhygieniska riktlinjer för 
omhändertagande av patienter med 
misstänkt eller konstaterad covid-19”



Vård av inneliggande patient

• Följ basala hygienrutiner (enligt Bild1 i rutindokumentet).

• Vid ett misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 på enheten begränsa antalet som 

deltar i vården av patienten (se Bil 1. Checklista riskbedömning). 

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

mer än 2 fall med ett epidemiologiskt samband enligt medicinskt ansvarig läkare) 

överväg kohortvård, så att särskilt avdelad personal vårdar patienter som har 

konstaterad smitta. De deltar inte i vård av övriga patienter. Kohortvård ska 

bedrivas 24 timmar/dygn

• Vid flera fall kan vårdrum, hygienutrymme och personal delas om inte annan risk 

för smittspridning föreligger t.ex. bärarskap av MRSA, VRE och ESBLcarba eller 

calicivirusinfektion.



Forts. Vård av inneliggande patient

• För att förebygga smittspridning och/eller utbrott skapas social 
distansering och en hänsyn till säkerhetsavstånd dvs. alla patienter intar 
alla måltider på sitt vårdrum.

• Smittsamhetsbedömning gäller, för nivå av skyddsutrustning relaterat till 
vårdmoment och risk (enligt Bild 1) och för på- och avklädning enligt rutin 
för säker avklädning. 

• Följ alltid basala hygienrutiner dvs kortärmat engångsplastförkläde (i 
förekommande fall/riskbedömning använd långärmad 
engångsskyddsrock/förkläde) och handskar ska bytas mellan patienterna 
och vårdmoment. 

• Visir/skyddsglasögon och munskydd II eller IIR/andningsskydd FFP3 
behöver inte bytas mellan patienterna förutsatt att dessa inte blivit 
genomfuktat eller synligt smutsiga. 



Oväntat insjuknande med misstanke covid-19

På vårdavdelning sjukhus

• Prov tas enligt gällande provtagningskriterier

• Om patient vårdats på flerpatientsal, flytta patienten till ett enpatientsrum med 

egen toalett och stängd dörr.

• Insjuknad patient ska inte lämna vårdrummet om det inte är medicinskt 

nödvändigt

• Informera och uppmana patienten till god handhygien och hostetikett (hosta 

och nysa i pappersnäsduk, desinfektera händerna).

• På flersalen ska inga nya patienter läggas in med de exponerade patienterna.



….forts Oväntat insjuknar med misstanke covid-19
På vårdavdelning sjukhus

• Informera exponerade medpatienter om situationen och om att vara uppmärksamma 
på ev. symtom förenliga med covid-19 och att omedelbart uppmärksamma 
vårdpersonal om symtom skulle uppstå.

• Om möjligt flyttas exponerade patienter till enpatient rum med egen toalett och 
stängd dörr

• Kontakta infektionsjour för ställningstagande till övertagning av patient till annan 
vårdenhet och fortsatt hantering av exponerade medpatienter och personal.

• Informera Vårdhygien

• Alla patienter på avdelningen intar sina måltider på sina rum.



Misstänkt/konstaterad covid-19

Vård i kommunalt boende
• Ska isoleras i eget rum/lägenhet med stängd dörr, egen toalett och dusch.

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

utrymmen eller delta i gemensamma aktiviteter.

• Vid ett misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 på enheten begränsa antalet som 

deltar i vården av patienten. 

• Vid vård av flera fall på en enhet eller vid misstanke om utbrott på enheten (dvs mer 

än 2 fall med ett epidemiologiskt samband enligt ansvarig läkare) överväg 

kohortvård, så 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 som vårdar den sjuke kan hantera livsmedel och arbeta i avdelningsköket.

• Alla boende intar sina måltider på sina rum/i sina lägenheter

• Boende bör inskränka sina kontakter med andra till ett minimum.



Besökare

I skrivandes stund 
råder 
besöksförbud på 
alla sjukhus och 
kommunala 
boenden i 
Norrbotten. 



Undersökning/behandling
• Ska inte lämna vårdrummet om det inte är medicinskt 

nödvändigt 

• Undersök/behandla patienten i så stor utsträckning som 
möjligt på vårdrummet 

• Om undersökning/behandling måste ske på annan enhet ska 
den mottagande enheten vara informerad i förväg

• Patientförberedelser inför transport: 
- Rena och desinfekterade händer
- Rena kläder
- Rengör och desinfektera tagytor på patientens hjälpmedel
- Rengör, renbädda och desinfektera tagytor på säng

• Vid transport inom sjukhuset ska patienten få 
engångsnäsdukar och instrueras att hosta och nysa i näsduk, 
som sedan kastas i medföljande plastpåse, alt bära 
munskydd IIR. Patienten ska därefter desinfektera händerna. 

• Transport sker av vårdpersonal som bär personlig 
skyddsutrustning

• Patienten bör inte vistas i väntrum utan föras direkt in i 
behandlingsrum 



Måltider, material, tvätt och avfall 
• Porslin, glas och bestick hanteras som 

vanligt

• Använd i första hand engångsmaterial och 
rumsbunden utrustning (stetoskop, 
blodtrycksmanschett etc.) 

• Ta bara in det material som behövs till varje 
vårdmoment. Begränsa förrådsmängden på 
rummet/toaletten 

• Tvätt och avfall hanteras som vanlig tvätt 
och avfall.

• Om tvätten el avfall är kraftigt kontaminerat 
av kroppsvätska (även luftvägssekret som 
hostats upp i papper) hanteras det som 
smittförande 



Punktdesinfektion och daglig städning 

• Vårdpersonal ansvarar för att 
omedelbart torka upp spill/stänk av 
kroppsvätskor med en engångsduk 
och därefter desinfektera ytan med 
alkoholbaserat desinfektionsmedel 
med tensid 

• Information till lokalvårdaren som 
ska använda samma 
skyddsutrustning som vårdpersonal, 
och instrueras hur på-och avtagning 
ska ske på säkert sätt

• Tagytor som t.ex. handtag, säng, 
sängbord, toalett, kranar 
desinfekteras med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid 



Slutstädning Sjukhus/HC/Mott
• Om aerosolbildande moment skett i rummet ska det stå tomt 2 h

innan städning

• Slutstädning av vårdrum och hygienutrymme, medicinteknisk utrustning och hjälpmedel

görs med Wet Wipe engångsduk klor som kasseras som vanligt avfall.

• Slutstädning av undersöknings-och behandlingsrums tagytor med duk med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensider som kasseras som vanligt avfall.

• Tvätt och avfall hanteras som vanlig tvätt och avfall.

Om tvätt el avfall är kraftigt kontaminerat av

kroppsvätska hanteras det som smittförande 

• Ej använt engångsmaterial kasseras som vanligt avfall



Slutstädning i kommunala boenden

• Använd alkoholbaserad ytdesinfektionsmedel med tensid till alla 
ytor i lägenheten, toalett, hygienutrymme, medicinteknisk 
utrustning och hjälpmedel.

• Golvet rengörs med rengöringsmedel och vatten

• Vårdpersonalen rengör och desinfekterar all flergångsutrustning och 
allt flergångsmaterial.

• Slutstädning sker med basala hygienrutiner



Smittspridning och/eller utbrott 
kommunen

• Se under respektive rubrik i handläggningsrutinen

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



Extra åtgärd 

• För att minska risk för att kunna sprida smitta från symtomlös 

personal till äldre patienter och vårdtagare/brukare över 70 

år föreslås visir vid nära vård, innanför säkerhetsavståndet 

två meter

• Vid omvårdnads-omsorgsarbete, undersöknings-och 

behandlingssituationer

• Inom slutenvård, öppenvård, hälsocentraler, äldreboende, 

korttidsboende, gruppboende, hemtjänst, hemsjukvård och 

personlig assistent

• Visiret ska desinfekteras och kan återanvändas

• Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att 

förhindra smittspridning



Rutin för handhavande av Avlidna 

Se covid-sida för detaljerad information


