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Riskområde Åtgärd Handlingsplan 

Personal som uppvisar symtom från 

luftvägarna eller har rest/reser till specifikt 

virusdrabbade områden enligt 

folkhälsomyndigheten som kan leda till 

smittspridning. 

  

Personal kontaktar enhetschef innan man 

återgår i arbete.  

Enhetschef gör riskbedömning och fattar 

beslut i varje enskilt fall.  

Provtagning bör ske och enhetschef kontaktar 

vårdcentralen.   

Informera berörda. 

Personal sjukskrivs i enlighet med 

rekommendation  

 

Personal som uppvisar symtom ska stanna 

hemma och 48 timmar efter symtomfrihet 

 

   

Vid misstanke om smitta hos vård- och 

omsorgstagare 

 

Var uppmärksam på symtom som feber och 

luftvägsbesvär enligt direktiv från 

Folkhälsomyndigheten 

 

 

För personer som inte har kommunal 

sjuksköterska: 

 Ring omgående 1177  

 När man ringer 1177 ges 

information om när och var vård 

ska sökas.  

 Det är viktigt att ringa först och 

inte åka direkt till en mottagning, 

det finns rutiner för hur personer 

ska tas omhand. 

För personer som har sjuksköterska i 

kommunen: 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/


 

 

 När personal misstänker smitta hos 

patient ska sjuksköterska omgående 

kontaktas. 

 Sjuksköterska tar noggrann 

anamnes och efterfrågar reseanamnes, 

kontakt med sjukvård och kontakt med 

människor som varit sjuka i det nya 

coronaviruset.  

 Vid misstanke om covid-19 tar 

sjuksköterska omgående kontakt 

med primärvårdsläkare alternativt 

mobila teamet för bedömning och 

ställningstagande till vidare 

handläggning: 

 Vårdcentralen dagtid: 88719 

 Mobilt team 
 Sjuksköterska: vardagar 

7:30-16:00 tel 0581-85859 

Läkare: mån-tor  

 8:00-16:00 tel 0581-85645 

 Jourtid:  

Primärvårdsjour kväll, natt och 

helg 

Samverkan kring 

äldre och funktionshindrade med omfattande behov version 3 - norra länsdelen.pdf
 

 



 

 

 
 

 

Åtgärder vid misstänkt smitta efter kontakt 

med 1177/ ansvarig läkare 

Personal informerar chef om det finns person 

inom verksamheten med misstänkt smitta. 

Åtgärder ska vidtas för att undvika att smitta 

sprids vidare, personen ska isoleras och 

övriga åtgärder som ges från 1177/ansvarig 

läkare ska samordnas. 

 

 

 

 

Samordning av åtgärder  

 För personer som har kommunal 

hälso- och sjukvård ansvarar 

sjuksköterska tillsammans med chef 

för att samordna de direktiv som ges 

från ansvarig läkare. 

 För personer som inte har kommunal 

hälso- och sjukvård ansvarar chef för 

att samordna de direktiv som ges från 

1177. 

Transport 

Misstänkt smittad person ska inte använda 

taxi eller andra allmänna 

kommunikationsmedel. Transport ska ske 

med ambulans eller med egen bil, beroende 

på allmäntillstånd. Om ambulans används ska 

den som kontaktar ambulans ange att det finns 

misstanke om smitta med coronavirus. 

 

Provtagning 

Ansvarig läkare bedömer när provtagning ska 

utföras och information om provtagning 

lämnas efter kontakt med ansvarig läkare. 

 

    



 

 

 Provtagning kan ske genom personal 

från vårdcentral eller 

kommunsjuksköterskan. 

 När prov för coronavirus är taget så 

lämnas provsvar till patient inom ett 

dygn. 



 

 

 
  

Hur ska kommunal personal agera 

vid luftvägssymtom hos vård och 

omsorgstagare 

 

Stänga gemensamhetsutrymmen 

 

Mat serveras i lägenheten 

 

Daglig verksamhet/dagrehab är stängda 

 

Begränsning av antal personal som arbetar 

med den ev. smittade   

 

Kommunens särskilda team får vård- och 

omsorgsinatser till misstänkt eller bekräftat 

smittade kontaktas via tjänstgörande 

sjuksköterska och beslut tas om de ska ta över 

vården av patienten se info via länk 

Coronateam\Coronateamet.docx     

 

Personal ska följa de basala hygienriktlinjerna  

och använda den skyddsutrustning som 

rekommenderas från Smittskydd och 

vårdhygien samt utföra städning för att inte 

sprida smitta vidare. 

 Arbetskläderna skyddas med 

engångsplastförkläde men vid risk för 

stor mängd förorening med 

kroppsvätskor används långärmat 

engångsplastförkläde. Förkläde knyts 

bak  

 Personal ska använda skyddsvisir eller 

annat stänkskydd som skyddar ögon, 

näsa och mun. 

 Vid avklädning av skyddsutrustning 

ska handdesinfektion utföras mellan 

varje avklädningsmoment.  

 Skyddsvisir ska inte användas som 

engångsprodukt utan desinficeras med 

yt-desinfektion på både in och utsida 

och kan då återanvändas.      

Städning 

Enligt hygiensjuksköterska ska personal vid 

risk för och konstaterad smitta med 

coronavirus: 

 Dagligen avtorka vårdnära tag-ytor 

som handtag med alkoholbaserat 

Coronateam/Coronateamet.docx
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/Basal%20hygien%20vid%20kommunal%20v%c3%a5rd%20och%20omsorg.616876.pdf


 

 

desinfektionsmedel med rengörande 

verkan, exempelvis yt-desinfektion. 

 Dagligen och vid behov avtorka 

utrustning som används, exempelvis 

blodtrycksmanschett, med 

alkoholbaserat desinfektionsmedel 

med rengörande verkan, exempelvis 

yt-desinfektion. 

 I övrigt ska ordinarie städrutiner 

följas.  

Tvätt 

Tvätt av personens kläder ska enligt 

hygiensjuksköterska ske enligt normal tvätt-

hantering men sängkläder och tvätt som tål 

hög temperatur ska tvättas i 60 grader. 

Avfall  

Enligt hygiensjuksköterska ska avfall i den 

kommunala vården och omsorgen hanteras 

som vanligt.  

 

Smittspårning 

Smittspårning kommer att utföras från 

smittskyddsenheten. 

 När det bekräftats att en person har 

covid-19 kartläggs alla nära 

kontakter noggrant för att hitta 

smittkällan och förhindra att 



 

 

smittan sprids vidare. De personer 

som har varit i nära kontakt med 

någon som blivit sjuk i covid-19 

kontaktas av Smittskyddsenheten 

på Region Örebro län. Personerna 

får då information och 

förhållningsregler. 

 

Om det finns risk för smittspridning av covid-

19 i en verksamhet så kontaktar 

Smittskyddsenheten på Region Örebro län 

dem som behöver kontaktas.  

 

 

Om en verksamhet inte blir kontaktad så 

betyder det att det för närvarande inte finns 

risk för smittspridning i den verksamheten. 

 

 

 

   



 

 

Åtgärder vid bekräftad smitta 

 

 

 

 

 

 

Bekräftade fall av covid-19 ska vårdas 

isolerade enligt de riktlinjer som finns om 

vården ska genomföras i bostaden.   

 

Sjuksköterska fattar beslut i samråd med 

enhetschef  om vården ska tas över av 

kommunens särskilda vård- och omsorgsteam 

för vård av personer med misstänkt eller 

bekräftad smitta.  

 

Nödvändig skyddsutrustning ska finnas 

tillgänglig och information till berörda 

dokumenteras i vårdplan och muntligt genom 

rapportering.       

 

Arbetsgivarens dokumentation enligt AFS 

2018:4 

Enligt föreskriften AFS 2018:4 rubriceras Covid-19 
som smittklass 3 och arbetsgivaren ska 
dokumentera enligt föreskriften när exponering för 
smittämnen i riskklass 3 har konstaterats. 

 

   

Skyddsutrustning 

 

Ansvariga chefer bestämmer gemensamt vad 

som ska beställas och hur samverkan ska ske 

gällande skyddsutrustning 

 

    

 

 

Inventering av förråd 1 ggr/vecka vad gäller 

skyddsutrustning.  

 

   

   

   

Omfattande sjukskrivning, personalen räcker 

inte till och arbetsuppgifter hinns inte med 

 

Prioritera om arbetsuppgifter med fokus på 

omvårdnad 

 

Bemanning vid omfattande personalfrånvaro. 

se Cirkulär 20:13 SKR. 

Socialtjänstens ledningsgrupp fattar beslut om 

att omfördela resurser så långt det är möjligt 

och ev. stänga verksamheter för att frigöra 

personalresurs.   

 



 

 

 

Informera närstående. 
 

Enhetschefen upprättar prioriteringslista 

och vid behov läggs arbete på extern utförare 

 

Omprioritera insatser endast basal 

omvårdnad, ge mat och dryck samt utföra 

hälso-och sjukvårdsinsatser  

 

 

 

 

 
 

   

Externa aktörer besöker eventuellt smittade i 

ordinärt boende (städ, inköp, tvätt) och 

personer som inte har kommunala insatser på 

Treskillingen 

 

 

Ansvarig chef informerar närstående och 

extern utförare 
Informera om att man inte kan besöka 

personen  om vården ges i hemmet och 

nödvändig skyddsutrustning inte kan 

tillhandahållas.  

 

Finns personer i samma hushåll som den 

sjuke får läkare ta ställning till ev. testning  

   

 

 


