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Det nya coronaviruset med sjukdomsnamn covid -19 rapporterades först från 

Hubeiprovinsen i Kina december 2019 och har nu rapporterats i stora delar av världen.  

 

Kliniska symtom: Symtombilden innefattar allt från milda luftvägssymtom som hosta och 

feber samt förlust av doft och smaksinne till svåra luftvägsbesvär i form av pneumoni och 

svår nedre luftvägsinfektion. Även andra mer ospecifika symtom som huvudvärk, 

muskelvärk och diarréer kan förekomma. 

Inkubationstid: Inkubationstiden för covid-19 är vanligen 2–14 dagar. 

Medelinkubationstiden är 5–6 dagar. Smittsamheten korrelerar med graden av symtom och 

en infekterad person anses vara smittsam från och med symtomdebut.  

Smittvägar: Covid-19 smittar från person till person genom droppsmitta (hostningar och 

nysningar) samt möjligen genom indirekt kontaktsmitta via förorenade ytor, föremål och 

utrustning.  

 

Informationsfilmer från Region Jönköping: 

Information om smittvägar  https://vimeo.com/410601582 

Information praktiska råd  https://vimeo.com/413135055 

 

 

Åtgärder i boendet 

Om misstänkt positivt prov och vid verifierad positivt prov: 

 

• Isolera sjuk patient 
 

• Kontakta läkare (läkarbilen) för bedömning och provtagning av patient 
 

• Tills annat bestäms hålls alla boende i möjligaste mån kvar på sina rum/lägenhet (vistelse 
utomhus är ok) Inga sammankomster i de gemensamma miljöerna i lokalen.  
 

• Informera anhöriga – besöksförbud under tiden då sjuka finns på avdelningen samt informera om 
vikten av god handhygien (just nu råder besöksförbud vid särskilda boenden i Blekinge). 

 

• Intagningsstopp på aktuell avdelning för nya vårdtagare tills alla insjuknade är friska 
 

https://vimeo.com/410601582
https://vimeo.com/413135055


 
 
 
 

 

• Vid mer än ett fall tillämpas kohort-vård. Det vill säga att personal som vårdar personer som är 
misstänkt sjuka eller konstaterad sjuka inte vårdar friska personer. De ska ej heller vara med i 
matdistribution till övriga på boendet. 
 

Personal 
 

• Vid misstanke om smitta ska personal snabbt ha möjlighet att testas för covid 19 
 

• Sjuk personal skall stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom.   
Vid tillkomst av symtom på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och gå 
hem. 
Exponerad vård- och omsorgspersonal ska arbeta som vanligt, men vara uppmärksam på 
symtom.  
 

• Sjuk personal ska stanna hemma i minst 7 dagar varav två symtomfria dagar eller tills de 
har tillfrisknat från luftvägssymtom + 2 dagar. 
 

• Viktigt att personalen följer basala hygienrutiner och har adekvat skyddsutrustning: 
Se tabell nedan. 
 

Patienttransport 

Transport till sjukhus sker i ambulans. Minimera antalet omgivningskontakter. 

Patienten får engångsnäsduk och instrueras att hosta i näsduken vilken kastas i medföljande 

plastpåse, använd om möjligt munskydd.  

 

Smittfriförklaring av boende/vårdtagare: Patienten ska vara isolerad i minst 14 dagar 

varav två symtomfria dagar från insjuknande om de bor på särskilt boende. För patienter 

som får hemtjänst eller bor i LSS-boende gäller isolering i minst 7 dagar varav 2 symtomfria 

dagar.  

 

Boende/vårdtagare • Isoleras på rummet/lägenheten. 

• Vårdtagare som inte har eget rum flyttas till enkelrum 
(parboende undantaget).  
 

Personal  • Basala hygienrutiner ska följas av all personal. 

• Handdesinfektion med handsprit utförs före och 
efter patientkontakt samt efter kontakt med föremål i 
rummet, även då handskar har använts. 

• Handskar används vid kontakt, eller risk för kontakt, 
med kroppsvätskor. Desinfektera händerna varje gång 
innan nya handskar tas på. 

• Engångsplastförkläde. Långärmat kan övervägas vid 
risk för stor kontamination av kroppsvätskor. 

• Stänkskydd: I arbetsmoment inom host- och nys-
avstånd (2 m) används stänkskydd. Du kan använda: 
  1. visir och munskydd klass II/R eller  
  2. skyddsglasögon och munskydd klass IIR. 

• Både visir och skyddsglasögon kan desinfekteras med 
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel och återanvändas. 



 
 
 
 

 

Trakeostomi och/eller 

hostmaskin  

Vid trakeostomi eller användning av hostmaskin gäller, utöver 
basala hygienrutiner enligt ovan, att andningsskydd (FFP2, 
N95 eller FFP3) används tillsammans med visir vid 
arbetsmoment inom 2 meter från vårdtagaren. 
 

Film om skydds-

utrustning 

https://vimeo.com/403752572 
Obs! Filmen skiljer sig från rutinerna i Region Blekinge: - 
Munskydd klass IIR rekommenderas till skyddsglasögon och 
klass II till heltäckande visir.  

På- och avklädning av 
skyddsutrustning  

 

Påklädning  

Utanför lägenhet/vårdrummet:  

1.  Desinfektera händer och underarmar  

2.  Plastförkläde  

3.  Munskydd.  

4.  Visir eller skyddsglasögon  

5.  Desinfektera händer och underarmar  

6.  Eventuellt handskar  

Avklädning  

I lägenhet/vårdrummet:  

1.  Ta av eventuella handskar  

2.  Desinfektera händer och underarmar  

3.  Ta av plastförkläde  

4.  Desinfektera händer och underarmar 

 Utanför lägenhet/vårdrummet: 

 5.  Ta av skyddsglasögon/visir. Lägg det på rent  

     papper. 

6.  Desinfektera händer och underarmar  

7.  Tag av munskydd bakifrån- släng i soporna 

8.  Desinfektera händer och underarmar  

https://vimeo.com/403752572


 
 
 
 

 

9.  Ta på nya handskar – sprita av skyddsglasögonen/visiret –   
     lägg det på ren yta – släng pappret visiret har legat på - ta av 
     handskarna, släng dem i soptunna. 

10. Desinfektera händer och underarmar.  

 

Måltider • Alla måltider intas i vårdtagares rum/lägenhet. 

• Använt porslin sätts direkt in i diskmaskin. Sprita 
händerna när disken är inplockad i diskmaskinen. 
 

Materiel • Utrustning ska i möjligaste mån vara rumsbunden. 

• Det ska finnas en avlastningsyta utanför 
lägenhet/vårdrum som kan desinfekteras med 
ytdesinfektion där man ska hantera och rengöra sitt 
visir. Där behöver finnas handsprit, torkpapper, 
ytdesinfektionsmedel, handskar och soppåse. 

• Värmedesinfektera allt flergångsmateriel som tål värme 
i spol- eller diskdesinfektor. Övrigt desinfekteras med 
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.  

• Blodtrycksmanschett, stetoskop etc. ska desinfekteras 
med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid 
 

Tvätt • Smutstvätt tvättas separat. 

• Tvätten ska inte förvaras smutsig i tvättstugan, utan tas 
från rummet/lägenheten och läggas direkt i 
tvättmaskin. Använd plastförkläde, handskar och 
handdesinfektion vid hantering. 

• Ren tvätt ska inte transporteras tillbaka till vårdtagaren 
i samma tvättkorg som smutstvätt förvarats i. 

• Om cirkulationstvätt av textilier förekommer försluts 
tvättsäcken på rummet. Tvätt från patient med 
verifierad Covid-19 som är tungt förorenad av 
luftvägssekret hanteras som risktvätt. 

 

Avfall • Använd vanlig soppåse på rummet/i lägenheten. Påsen 
försluts hos vårdtagaren så att läckage undviks. 
Soppåsen transporteras sedan direkt ut i soprum. 

• Desinfektera händer och underarmar när du har slängt 
soporna 

 

Städning • Städutrustning bör i första hand vara engångsmaterial 
som kan slängas direkt efter användning. I andra hand 
rumsbunden städutrustning  

• Vid städning används handskar, plastförkläde 
(kortärmat) och visir (eller munskydd IIR och 
skyddsglasögon). 
 



 
 
 
 

 

• Tagytor i lägenhet och hygienutrymme, inklusive 
dörrhandtag och utrustning, avtorkas dagligen med 
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.  

• Punktdesinfektera vid mindre spill av kroppsvätskor 
med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Vid större 
spill kan Virkon 1% användas. 

• Slutstädning utförs vid utflyttning från lägenhet/rum 
alternativt smittfriförklaring.  Rengöringsmedel och 
vatten på alla ytor + golv. Sedan noggrann städning 
med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid 
eller Virkon 1 % på alla kontaktytor.  

 

Avliden vårdtagare 

Särskild boende 

• Region Blekinge utgår från Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer gällande omhändertagande av 
avliden vårdtagare med konstaterad eller misstänkt 
covid-19. Kroppen ska behandlas som potentiellt 
smittförande och omhändertas enligt lokala riktlinjer 
för detta. Vid all kontakt med den avlidnes kropp 
vidtas skyddsåtgärder för att minska risken för 
exponering för kroppsvätskor och aerosoler. Den 
avlidnes kropp läggs i bisättningssäck. 

• Personal utför slutstädning enligt ovan samt tvättar 
använda sängkläder och kläder innan anhöriga gör 
utflyttningsstädning. 
 

 

 


