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Covid-19, Vårdhygienisk riktlinje - kommunal vård och omsorg 

Allmänt 
Covid-19 är en starkt smittsam virusinfektion orsakat av SARS-CoV-2 som framför allt ger 
luftvägssymtom. Andra symtom på covid-19 kan vara muskelvärk, feber, huvudvärk, trötthet, 
försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer. Infektionens svårighetsgrad kan 
vara allt ifrån livshotande till asymtomatisk. Vaccination är bästa skyddet mot svår sjukdom. 

Provtagning 
• Brukare med symtom förenliga med Covid-19 provtas med PCR och behandlas som 

smittade tills provsvar kommer. 
• Personal provtas inte utan ska vara hemma vid symtom. 
• Ett negativt provsvar taget på exponerad brukare utesluter inte att smittsamhet senare 

tillstöter.  
• Efter genomgången infektion är förnyad provtagning inom 3 månader från 

infektionstillfället i allmänhet inte indikerad. Förnyad provtagning bör oberoende av 
nyligen genomgången infektion övervägas om det föreligger en misstanke om covid-
19 som kräver vård och behandling samt vid immunsuppression. 
 

Smittspridning 
• Smittspridning sker främst via droppsmitta men även luftburen smitta förekommer 

särskilt vid åtgärder som medför aerosolbildning. 
• Inkubationstiden är 2-14 dagar. 
• Om brukare exponerats för covid-19 de senaste 2 veckorna föreligger en risk för att 

denna är/blir smittsam trots avsaknad av symtom.  
• Smittspårning sker efter individuell bedömning i samråd med Vårdhygieniska enheten. 

Vårdhygien kontaktas vid misstänkt smittspridning på särskilt boende. Utbrott 
definieras som 2 eller fler konstaterade fall hos brukare (och personal) inom en vecka. 

 

Smittfrihet 
• PCR-positivitet kan föreligga betydligt längre än brukare är smittsam. 
• Kvarstående huvudvärk, rethosta, nedsatt lukt- och smaksinne efter genomgången 

infektion förekommer men bedöms inte korrelera till smittsamhet. 
Samma rekommendationer gäller oavsett vaccinationsstatus. 

  



Covid-19, Vårdhygienisk riktlinje - kommunal vård och omsorg  
Dok-ID: - 

Version: 27 
 Giltighetstid: 2023-03-30 - 2025-03-30 

 

 
Mall: 1.0/2020-08-24   Informationssäkerhet: KAnge text här 

RAnge text här TAnge text här 
Referens: Ange text här 

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras  Utskriftsdatum: 2023-03-30 

2 (5) 
 

Kategori av fall med covid-19  Bedöms ha låg smittsamhet efter  Förutsättning  

Personer i samhället med bekräftad 
infektion, med eller utan symtom 

5 dagar eller mer sedan 
symtomdebut eller provtagningsdag 
vid symtomfri infektion. 

Mer än 1 dygns 
feberfrihet och 
påtaglig allmän 
förbättring. 

Om vård och omsorgspersonal provtagits  5 dagar eller mer sedan symtomdebut 
eller provtagningsdag vid symtomfri 
infektion.  

Mer än 1 dygns 
feberfrihet och 
påtaglig allmän 
förbättring.  

Omsorgstagare på särskilt boende för 
äldre eller andra omsorgsverksamheter där 
personer med hög risk för allvarlig sjukdom i 
covid-19 vistas. Gäller även personer som 
vårdats på sjukhus och skrivs ut till denna typ 
av boende.  

7 dagar eller mer sedan symtomdebut 
eller provtagningsdag vid symtomfri 
infektion.  

Mer än 1 dygns 
feberfrihet och 
påtaglig allmän 
förbättring.  

Sjukhusvårdade av annan orsak och där 
covid-19 diagnosen är ett bifynd.  

7 dagar eller mer sedan symtomdebut 
eller provtagningsdag vid symtomfri 
infektion.  

Mer än 1 dygns 
feberfrihet och stabil 
klinisk förbättring.  

Sjukhusvårdade p.g.a. covid-19 som kanske 
behövt syrgas men inte vård på IVA.  

7 dagar eller mer sedan symtomdebut.  

Individuell bedömning kan behövas 
utgående från sjukdomens 
allvarlighetsgrad, patientens 
immunstatus samt konsekvenser vid 
smitta i den miljö som personen vistas i.  

Mer än 1 dygns 
feberfrihet och stabil 
klinisk förbättring.  

Sjukhusvårdade p.g.a. covid-19 med svårare 
sjukdomsbild inklusive behov av IVA-vård.  

Alltid individuell bedömning, men som regel mer än 1 dygns 
feberfrihet och stabil.  

Immunsupprimerade p.g.a. annan sjukdom 
eller behandling, exempelvis:  

• hematologisk malignitet 

• känd immunbristsjukdom 

• stamcellstransplantation de senaste 
24 månaderna 

• organtransplantation de senaste 6 
månaderna 

• läkemedelsbehandling såsom 
immunmodulerande biologiska 
läkemedel 

• cytostatika 

• steroider i hög dos under längre tid.  

 

Alltid individuell bedömning, men som regel mer än 1 dygns 
feberfrihet och stabil klinisk förbättring och minst 14 dagar sedan 
symtomdebut eller provtagningsdag vid symtomfri infektion.  

Källa: Smittskyddsblad covid-19 läkarinformation, Smittskyddsläkarförening   
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Vårdrum/lägenhet 
• Brukare med infektionssymtom som exempelvis snuva, hosta eller feber isoleras i sitt 

rum/lägenhet. Även icke förkylningssymtom kan förekomma vid covid-19. 
• Övriga brukare ska inte vistas i allmänna utrymmen vid pågående utbrott. 

 

Vårdrutiner 

Bekräftad Covid-19 
• Basala hygienrutiner. 
• Begränsa antalet personal som tar hand om brukaren. 
• Andningsskydd klass FFP2 i smittsam fas  
• Visir/skyddsglasögon 
• Vid risk för stänk mot ansiktet eller aerosolbildning (ex HLR, sugning av luftvägar, 

trakeostomivård, och användning av hostmaskin) använder alla på rummet föreskriven 
skyddsutrustning. Skyddsutrustningen ska användas 5 minuter efter att 
aerosolbildande procedur är avslutad. 

• Informera patienten om vikten av god handhygien. 
• Uppmana brukaren att hosta och nysa i engångsnäsduk som läggs direkt i en plastpåse 

och hanteras som smittförande. Uppmana eller hjälp brukaren att desinfektera 
händerna efter hosta/nysning, efter toalettbesök och före måltid. 

• Måltid serveras av personalen  

Utbrott 
• Munskydd (IIR) och visir ska alltid bäras gentemot brukare vid misstänkt utbrott där 

distans på 2 meter inte kan hållas. Munskydd och visir/skyddsglasögon användes till 
och med 7 dagar efter senaste bekräftade fallets insjuknandedatum. Skyddsglasögon 
kombineras alltid med munskydd.  

• Mellan personal gäller enbart munskydd vid utbrott när distans inte kan hållas. 

Personal 
• Personal som vårdar brukare rekommenderas vaccination. 

Besökare 
• Sker lämpligast i egen lägenhet eller utomhus. 
• Besökare ska använda samma skyddsutrustning och hygienrutiner som personalen.  
• Får inte vistas i allmänna utrymmen. 

 

Transport 
• Allmänna kommunikationsmedel eller taxi används inte vid bekräftad covid-19. Om 

tillståndet tillåter kan anhörig som redan exponerats skjutsa i privat bil. Om 
ambulanstransport bedöms som nödvändigt, uppge covid-19 vid beställning.  
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Utskrivning till/från annan vårdenhet 
• Utskrivande enhet ska informera den mottagande enheten om utbrott förekommit och 

om provtagning är gjord för covid-19.  
• Mottagande enhet informeras om skärpt uppmärksamhet på exponerad brukare 

 

Städning, tvätt, avfall, disk 
• Daglig städning: Plastförkläde, handskar, andningsskydd och visir ska användas. 

Brukarnära ytor rengörs först med fuktad mikrofiberduk alternativt rengöringsmedel 
och vatten. Mekanisk bearbetning av ytor är viktig för att minska virusmängden. 
Torka därefter av med ytdesinfektion. På golvet används fuktad mikrofibermopp. 
Städutrustning desinfekteras efter varje städning. 

• Punktdesinfektion: Viktigt att först göra en mekanisk rengöring och därefter 
desinfektera med ytdesinfektion 

• Hjälpmedel: Städas och desinfekteras på vanligt sätt. 
• Slutstädning av lägenhet/flyttstädning: Ärmlöst plastförkläde och handskar ska 

användas. Inget munskydd eller visir behövs. Slutlig städning följer samma 
rekommendation som vid daglig städning.  

• Ordinärt boende: Städningen utförs på bästa sätt utifrån den städutrustning som finns 
i brukarens hem. 

• Tvätt: Hanteras som konventionell tvätt.  
• Avfall: Avfall och engångsmaterial, som är förorenade med kroppsvätskor, hanteras 

som smittförande. Övrigt avfall hanteras som vanligt. 
• Disk: Bricka kan tas med in till brukaren vid måltid. Efter avslutad måltid ska disken 

tas om hand direkt och ställas in i diskmaskinen. Om brickan inte kan diskas i maskin 
ska den rengöras och sedan desinfekteras med ytdesinfektion.  
Om brukare i ordinärt boende saknar diskmaskin handdiskas disken som vanligt. 
Använd handskar. Ärmlöst plastförkläde vid behov. 
 

Dödsfall 

Omhändertagande av den avlidne:  
• Samma skyddsutrustning används och tas av som vid bekräftad covid-19. 
• Om anhörig önskar vidröra kroppen vid avsked ska handdesinfektion utföras efteråt. 

 

Transport till bårhus:  
• Basala hygienrutiner 
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Ändringshistorik 
 Ändring Utförd av 

2022-06-15 Covid-19 dokumentet flyttas över till vårdhygiens mall. 
Munskydd/visir i omsorgsnära vård tas bort. Används 
enbart vid starkt nedsatt immunförsvar och vid utbrott. 

PÅJ, CJ, BL, SC, EHL 

2022-07-04 Munskydd (IIR) ska alltid användas av personal vid < 
2 m distans till brukare. 

PÅJ, CJ, BL, SC. EHL 

2022-09-02 Förtydligande av kriterier för smittsamhetsbedömning 
hos personal, sid 3. 

PÅJ, EHL 

2022-11-16 Uppdateringar kring smittfrihetsbedömning, ny tabell  PÅJ, BL 

2023-02-01 Personalprovtagning PÅJ, CJ, BL, SC, EHL 

2023-03-01 Munskydd som source control borttaget. PÅJ, CJ, BL, SC, EHL 

2023-03-30 Brukare med symtom på covid-19 provtas med PCR. 
Vårdhygien kontaktas vid misstänkt smittspridning på 
boende (fler än 2 fall). 

PÅJ, CJ, BL, SC, EHL 
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