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Vårdrutin hos brukare i hemtjänst eller patient i hemsjukvård avseende 
covid-19.  
 
OBS! Den här rutinen uppdateras kontinuerligt. Aktuell version finns på kommunens intranät. 
 
Source control (användning av munskydd): följ gällande lokal rutin inom kommunen. 
 
Sammanfattning av förändringar i version 8 
Screening med antigentest inför flytt för brukare/vårdtagare är borttaget.  
Länkar är uppdaterade, bl. a för Åtgärdslista vid exponering av covid-19, vårdpersonal och patient/vårdtagare.  
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Bakgrund 
Sjukdomen covid-19 orsakas av ett virus som kallas SARS-CoV-2. 

Inkubationstid  
Tiden från det att man smittas till man blir sjuk är vanligen 2–14 dagar, oftast 3-4 dagar. 

Symtom 
De symtom som rapporterats är framför allt feber och hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och  
ledvärk. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. 

Smittvägar 
Coronavirus smittar genom droppsmitta via utandningsluft, direkt kontaktsmitta från smittförande 
sekret samt indirekt kontaktsmitta genom ytor, utrustning och föremål. Vid vissa vårdmoment kan 
smittförande aerosol bildas. 
 
Risken för smitta minimeras genom basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och goda 
städrutiner. 

Smittsamhet 
Det är viktigt med snabb upptäckt av nya fall och att isolera smittsamma personer för att kunna 
begränsa smittspridning. Smittsamhet kan föreligga strax före symtomdebuten. Smittspårning 
genomförs från två dygn före symtomdebut, för asymtomatiska fall från datumet för provtagning av 
det positiva provet.  
 
Personer med genomgången covid-19 infektion som bekräftats med provtagning bedöms ha ett skydd i 
åtminstone 3 månader räknat från infektionstillfället. 

Smittspårning 
Kontakta alltid verksamhetschef/MAS vid misstänkt eller konstaterat fall.  
Smittspårning utförs av ansvarig chef på enheten, vid behov med stöd från MAS och vårdhygien. 
Riktlinje för smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg samt screening av äldre.  

Vid flytt till annan vårdenhet 
Om brukare/patient bedöms som smittsam vid överflyttning ska mottagande enhet informeras i god tid 
innan flytt. Vid flytt av brukare/patient som ingår i smittspårning ska mottagande enhet informeras om 
detta. Se Riktlinje för smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg samt screening av 
äldre  

Smittfrihet 
Smittfrihetsförklaring görs i samråd med patientansvarig läkare, se Smittskyddsblad - Covid-19 . 

När en brukare/patient smittfriförklaras ska det dokumenteras i patientjournalen. 

 
 

https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/smittsparning-covid-19/
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/smittsparning-covid-19/
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/smittsparning-covid-19/
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/


 
Gäller för: 

Västernorrlands kommuner i samverkan 

                       

 

   Vårdhygienrutin Covid-19,  
för hemsjukvård och hemtjänst, version 8 

Fastställt: 

200320  

Giltigt tom: 

 

Reviderat:   

220607 
Sida:  

3 av 5 
 

 

Personal 
• Personal ska vara uppmärksamma på sjukdomssymtom såsom feber, halsont, snuva, andningsbesvär 

och andra covid-19 symtom.  

• Personal som insjuknar med covid-19 symtom när de är på arbetet ska meddela närmsta chef och 
genast gå hem. Om symtomdebut under ledighet ska personal stanna hemma och meddela närmaste 
chef. provtagningsindikation PCR-test för covid-19.  
Smittspårning enligt Riktlinje för smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg samt 
screening av äldre.  

• För provtagning av exponerad personal, se Åtgärdslista vid exponering av covid-19, vårdpersonal och 
patient/vårdtagare.  

 

Kontaktväg för brukare/patient i hemsjukvård eller hemtjänst med misstänkt eller bekräftad covid-19. 
Vid uppkomst av symtom: 

• Brukare/patient ska inte uppsöka vårdinrättning utan föregående telefonkontakt 

• Brukare som enbart har hemtjänstinsatser kontaktar sin vårdcentral eller 1177. 
• Brukare/patient som har hemsjukvård kontaktar tjänstgörande sjuksköterska som tar kontakt 

med ansvarig läkare/primärvårdsjour för bedömning och provtagning. För provtagning, se 
provtagningsindikation PCR-test för covid-19.  

  

Vårdrutin vid misstänkt/bekräftad covid -19 

Brukare/patient 

• Brukare/patient som kan medverka uppmanas att använda pappersnäsdukar för engångsbruk 
när de snyter sig eller hostar. Pappersnäsduken kastas i soppåse direkt efter användning. 
Informeras även om hur man sköter sin handhygien. 

• Minimera antalet personal som deltar i vården hos brukaren/patienten. 

• Efter att brukare/patient bedöms som smittfri bör personen om möjligt få duscha och byta 
kläder. Städning sker utifrån aktuellt biståndsbeslut och om möjligt sker städning i nära 
anslutning till att brukaren/patienten bedömts som smittfri. 

Personal 

Väl fungerande basala hygienrutiner är helt avgörande för att förhindra spridning. Desinfektion av 
händer och underarmar ska ske före och efter kontakt med brukare/patient. Vid misstänkt eller 
konstaterad covid-19 hos brukare/patient ska personal använda skyddsutrustning. 

Skyddsutrustning 

Vid misstänkt eller konstaterad covid-19 ska skyddsutrustning användas, se lathund ”Skyddsutrustning 
i kommunal vård”. 
 
Andningsskydd används hos brukare/patient med misstänkt eller konstaterad covid-19. 
 
Andningsskydd kan vara av typen FFP2 eller FFP3 utan ventil eller med täckt ventil och ska användas i 
kombination med heltäckande visir. 

https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/provtagning-covid-19/
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/smittsparning-covid-19/
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/smittsparning-covid-19/
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/smittsparning-covid-19/
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/smittsparning-covid-19/
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/provtagning-covid-19/
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Andningsskydd är engångs, kan användas under hela omvårdnadstiden inne hos brukaren/patienten så 
länge det inte tagits av, skadats eller förorenats. Det är viktigt att genomföra tillpassningstest för att 
säkerställa att andningsskyddet sluter tätt. Förekomst av skägg innebär risk för otillräcklig 
skyddseffekt.  
 
Skyddsutrustningen tas av i följande ordning: Handskar – handdesinfektion – förkläde – handdesinfektion – 
visir – handdesinfektion – andningsskydd– handdesinfektion. 

Material och utrustning      

Begränsa mängden engångsmaterial. 
Alla hjälpmedel bör vara brukare-/patientbundna.  
Flergångsutrustning, hjälpmedel desinfekteras med Ytdesinfektion Plus innan de tas från hemmet. 

Måltider  

Intas i hemmet. Disk omhändertas på vanligt sätt. Iaktta god handhygien! 

Tvätt  

Använd handskar och förkläde vid hantering av smutstvätt. Desinfektera händerna efter avslutat 
arbete. 
 
Vid tvätt i allmän tvättstuga ta med handskar och plastförkläde, handdesinfektionsmedel samt 
rengöringsmedel alt Ytdesinfektion Plus för att torka av använda ytor i tvättstugan. 
Lägg tvätten sorterad i plastpåse. Töm plastpåse direkt i tvättmaskinen och tvättas i om möjligt i 60 
grader. 

Avfall 

Förslut soppåsen. Hanteras som vanligt avfall.  

Effektiva rengörings- och desinfektionsmedel 

Flytande tvål och pappershanddukar skall finnas hos varje brukare/patient för att personalen ska 
kunna tvätta sina händer om de blir smutsiga. 
 
För handdesinfektion är handdesinfektionsmedel med alkohol effektivt medel. 
 
För rengöring av ytor i hemmet går det att använda rengöringsmedel och vatten. Om möjligt kan 
Ytdesinfektion Plus användas. 

Städning 

Vid städning används samma skyddsutrustning som vid vård av brukare/patient. 
 

• Punktdesinfektion 
Vid stänk eller spill av upphostning, slem, urin, avföring eller blod rengörs ytan med rengöringsmedel 
och vatten. Därefter torkas ytan om möjligt med Ytdesinfektion Plus.   
 

• Städning i hemmet 
Sker utifrån biståndsbeslut. Utförs med rengöringsmedel och vatten. 
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Brukare/patient utan symtom men med sjuk anhörig i samma bostad som har covid-19 
Personal följer basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning, se lathund ”Skyddsutrustning i 
kommunal vård”. 
 

Rutiner vid dödsfall   
Risk för smitta från en avliden person är låg, men kan ske via kontaktsmitta, genom direktkontakt med 
kroppsvätskor från den avlidne eller via förorenade föremål.  

• Vid kontakt med den avlidnes kropp arbetar personal utifrån basala hygienrutiner. Vid risk för 
stänk används stänkskydd. 

• Anhöriga på plats som vill ta ett personligt avsked av den avlidne, informeras om att använda 
skyddsutrustning. Anhöriga desinfekterar sina händer efteråt. 

• Bisättningssäck är inte nödvändig men kan användas om det finns risk för läckage av 
kroppsvätskor.  

• Ytterligare rekommendationer för hantering av avliden finns på Folkhälsomyndighetens 
webbplats. 

 

Referenser 
Folkhälsomyndigheten, Covid-19 
RVN.se, Covid-19 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/personal-inom-halso--och-sjukvard/rekommendationer-for-hantering-av-avliden-med-bekraftad-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/personal-inom-halso--och-sjukvard/rekommendationer-for-hantering-av-avliden-med-bekraftad-covid-19/

