
Enhetschef – Checklista vid konstaterad smitta på särskilt boende 

Situation: Enhetschef har fått information om konstaterad smitta 

VAD ska göras HUR/Till VEM Anvisning Övrigt 
Check 
att det 
är gjort 

Information om att smitta finns i
verksamheten hos omsorgstagare 

Vid positivt svar hos någon av 
omsorgstagarna eller i personalgruppen 
informeras de exponerade samt personal 
som arbetar med exponerade 
omsorgstagare angående covid19 avseende: 
a) Att vara uppmärksamma på symtom
b) Inkubationstid

c) Åtgärder om hen får symtom

Personalspåret 
Konstaterat smittad personal (positiv 
Covidtest) arbetar inte. 
Vid minsta symtom stannar personalen 
hemma och ser till att prov tas. 

Se vidare under avsnitt ”Smittspårning” 

Kontakta 
Baspersonal i tjänst som vårdar den smittade 

- Arbetssätt vid 
särskilt boende, 
covid-19 Baspersonal som går på/kommer att gå på 

nästa arbetspass 

Berörda personer/kunder på 
boendet/hemtjänstkunder 

Närstående/anhöriga Mall Brev till anhöriga vid smitta av covid- 
19 på boende.pdf 
Information till anhörig till person på boe 
nde.pdf 

Verksamhetschef VO 

Handläggare 

Serviceförvaltningen via mejl 
john.nilsson@varberg.se 
kristian.helgesson@varberg.se 
lena.brannstrom@varberg.se 
andreas.alenius.tackholm@varberg.se 
Jaroslava.nilsson@varberg.se ----- Se nästa sida 

Rutin avskaffad 2022-01-07 
Enligt beslut i förvaltningschefsgruppen är dock 
denna rutin via mejl till serviceförvaltningen 
avskaffad. Däremot gäller rutinen ”lapp på dörr” 
vid konstaterad smitta (covid, magsjuka m.m.) 

https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1603870091374/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf
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Karl.stenman@varberg.se 
Sofia.blanksvard@varberg.se 
Stefan.lysen@varberg.se 
Ange även gatuadress eller fastighetens namn 

VAD ska göras HUR/Till VEM Anvisning Övrigt 
Check 
att det 
är gjort 

Skyddsutrustning 
Påbörja eller säkerställ fortsatt användning 
av skyddsutrustning. 

Enhetschef ansvarar för att verksamheten 
har skyddsutrustning för att utföra sitt 
uppdrag. 

Skyddsutrustning är: 
Visir, andningskydd, plastförkläde 
och handskar (vid risk för kontakt 
med kroppsvätskor). 

Skyddsutrustning skrivs hem från ONEMED. 

Kohortvård 
Påbörja eller säkerställ fortsatt kohortvård 

Betyder att alla som har misstänkt eller 
konstaterad smitta vårdas var för sig av 
särskild personal 24 timmar per dygn. 
Till exempels så kan avdelningen delas i två 
grupper, kohorter, där en personalgrupp 
sköter patienter som inte utsatts för smitta 

• Bedömning av vilka som varit i kontakt
med smittad person

• Avdela personalgrupp/bilda team

• Vid behov beskriv avgränsning i fysiska
lokaler

- Patienten ska kvarstanna på eget
rum/lägenhet (med egen toalett och
dusch) med stängd dörr.
- Patienten instrueras om hostetikett,

dvs att hosta och nysa i armveck eller i
pappersnäsdukar som tillhandahålls,
samt att tvätta och desinfektera
händerna ofta.
- Samtliga måltider serveras på rummet.

Arbetssätt vid 
särskilt boende, 
covid-19 

Beställning av skyddsmaterial och 
hämtning av antigentester vid 
utbrottssituation samt PCR tester 
till personal.pdf (varberg.se)

mailto:Karl.stenman@varberg.se
mailto:Sofia.blanksvard@varberg.se
mailto:Stefan.lysen@varberg.se
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och en personalgrupp sköter patienter och 
eventuella samboende som utsatts för 
smitta. 
Vid större utbrott kan en hel enhet också 
betraktas som kohort. 

• Bemanningsplanerna för fortsatt 
kohortvård 

 
• Informera/instruera patienten 

- Glas bestick och porslin diskas i 
diskmaskin alternativt använd 
engångsmaterial. 

  

 
VAD ska göras 

 
HUR/Till VEM 

 
Anvisning 

 
Övrigt 

Check 
att det 
är gjort 

 
Smittspårning 

 
Smittspårning av omsorgstagare och 
personal - lokal anvisning 

 
Smittspårning ska initieras när smitta 
konstaterats i verksamheten hos smittad 
omsorgstagare eller personal. 

 
 

Omsorgstagare/personal som inkluderas i 
smittspårningen betraktas inte som 
misstänkt covid-19, under förutsättning att 
hen inte har utvecklat symtom. Påminn om 
följsamhet till basala hygienrutiner samt 
fysisk distansering. 

 
Upprätta lista över personer som har/kan ha 
exponerats för smitta. 
(gäller både då omsorgstagare är smittad eller 
personal) 
- omsorgstagare 
- samboende, 
- baspersonal 
- legitimerad personal 
- Trygghetslarmet 
- Hemtjänst natt 
- annan personal (frisör, tandvård, 

från serviceförvaltning m.m.) 

 
Epidemirapport finns till hjälp. 
Här behöver framgå vilka personer som 
varit i nära kontakt med den sjuke enligt 
ovan. Med nära kontakt menas fysisk 
kontakt som vid till exempel nära 
omvårdnad, men finns misstanke om att 
andra ändå smittats skall dessa också 
inkluderas i listan. 

  

 
Omsorgstagare positivt testad för covid-19 - 
Kontakta vårdcentral som ansvarar för 
boendet. 

 
Behandlande läkare är ansvarig för 
smittspårningen 

 
Läkare/smittspårningssköterska gör i dialog 
med ec och med stöd av enhetschefens lista 
bedömning om vilka som bör ingå i 

   

https://www.varberg.se/download/18.485e5900175b8e98317245e1/1605194235683/Smittsp%C3%A5rning%20omsorgtagare%20och%20personal%20-%20anvisning.pdf
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvardgivare.regionhalland.se%2Fapp%2Fuploads%2F2021%2F04%2FEPIDEMIRAPPORT-covid-19.docx&data=04%7C01%7Csocwebb%40varberg.se%7Cbe5b3aad3b964cefa27608d9d5ced03f%7C7f8b8c7bffd84804914cfac1638c3f65%7C0%7C0%7C637775906633011561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m2b3r9u7WGqDrt9sTYP6JpgCQriyrOEfUq8Ku6L6suI%3D&reserved=0


 

 smittspårningen    

Personal positivt testad för covid-19 
Får EC information om att personal har testats 
positivt kontakta MAS. MAS kontaktar 
pandemimottagningen för dialog om fortsatt 
handläggning. 
Denna person benämns som indexfall. 

   

 
Kontakta och informera berörda kring 
smittspårning och provtagning 

   

Omsorgstagare (person på 
boendet/hemtjänstkund) 
Samboende 

 
Informeras om att smittspårning 
genomförs och när testning/provtagning 
för covid kommer att göras. 

  

Egen personal   

Närstående/anhöriga 
 

(ingår inte primärt i smittspårningen men 
bedömning kan göras att de ska ingå) 

Informeras om att omsorgstagaren ingår i 
smittspårning. 

  

 


