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Enhetschef/Enhetschef i beredskap – Så här gör du vid misstänkt 
smitta Covid-19 

Baspersonal – så här du vid misstänkt smitta covid-19” 
 

Sjuksköterska – så här du vid misstänkt smitta covid-19 
 

ska följas i samtliga fall. 
 
 

Kontakt Åtgärd Kommentar 

Baspersonal ringer 
enhetschef/ECB med 
misstanke om smitta 

Hänvisa personen att ringa samordnande 
sjuksköterska samt informera om att man 
ska börja använda skyddsutrustning vid 
vårdnära arbete - dvs närmare kunden än 
två meter. 

Skyddsutrustning är: 
 
Visir eller skyddsglasögon, 
andningsskydd, plastförkläde och vid risk 
för kontakt med kroppsvätskor, handskar. 

För instruktion om säker på- och 
avklädning av skyddsutrustning se här 

Baspersonal ska ge information till 
sjuksköterska om kundens 
tillstånd: 

• Hosta 
• Andningssvårigheter/ 

Andningsfrekvens (/min) 
• Feber 
• Allmän sjukdomskänsla 

(Muskelvärk, ovanligt trött 
etc) 

• Snuva, nästäppa 
• Nedsatt lukt och smak 
• Halsont 
•  Mag-tarm symtom 

(Magsmärta, illamående, 
diarré) 

 Enhetschef/ECB ansvarar för 
utförarverksamhetens lokal- och 
personalåtgärder. 

Tillämpa 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 

Håll om möjligt personen kvar 
inne på sitt rum/lägenhet. Går inte 
det, försök få medboende att 
stanna inne på sina rum. Var noga 
med att hålla distans på 2 meter. 

Se rutinen ”Arbetssätt på särskilt 
boende” 

https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228e8c0/1585918221160/Baspersonal%20-%20S%C3%A5%20h%C3%A4r%20g%C3%B6r%20du%20vid%20misst%C3%A4nkt%20smitta%20Covid-19.pdf
https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228e8c1/1586186494867/Sjuksk%C3%B6terska%20-%20S%C3%A5%20h%C3%A4r%20g%C3%B6r%20du%20vid%20misst%C3%A4nkt%20smitta%20Covid-19.pdf
https://www.varberg.se/download/18.730d41291712670b0228cba6/1586186485038/P%C3%A5-%20och%20avkl%C3%A4dning%20skyddsutrustning.pdf
https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1603870091374/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf
https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1603870091374/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf
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 sköter patienter som inte utsatts för smitta 
och en personalgrupp sköter patienter och 
eventuella samboende som utsatts för smitta. 

 
Vid större utbrott kan en hel enhet också 
betraktas som kohort. 

 

Se rutinen ”Arbetssätt på särskilt boende” 

 

Baspersonal ringer 
enhetschef/ECB med 
misstanke om smitta, 
INTE inskriven 
kommunal 
hemsjukvård 

Personer EJ inskrivna i kommunal 
hemsjukvård men med kommunal 
hemtjänst/personlig 
assistans/servicebostad hänvisas i första 
hand till att ringa sin vårdcentral eller 
1177 för rådgivning. 

Se rutin ”Provtagning av person med 
beslut enligt SoL – Lokalrutin, Varbergs 
kommun”. 

 

Kontakt Åtgärd Kommentar 

Baspersonal tar 
kontakt med 
anledning av 
svårighet att nå 
samordnande 
sjuksköterska 

Enhetschef/ECB tar kontakt med 
samordnande sjuksköterska 
010-1800391 med information om 
misstänkt smitta hos kund. 

Information till sjuksköterska: 
 
Kunds personnummer (xxxxxx-xxxx) 

 
Telefonnummer till personal som träffat 
kund. 

I väntan på instruktion från 
sjuksköterskan håll om möjligt 
personen kvar inne på sitt 
rum/lägenhet. Går inte det, försök 
få medboende att stanna inne på 
sina rum. Var noga med att hålla 
distans på 2 meter. 

Se rutinen ”Arbetssätt på särskilt 
boende” 

Kontakt Åtgärd Kommentar 

https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1603870091374/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf
https://www.varberg.se/download/18.5f290cfa17231adac2bb2fe4/1590505034876/Provtagning%20av%20person%20med%20beslut%20enligt%20SoL%20-%20Lokal%20rutin%20Varbergs%20kommun.pdf
https://www.varberg.se/download/18.5f290cfa17231adac2bb2fe4/1590505034876/Provtagning%20av%20person%20med%20beslut%20enligt%20SoL%20-%20Lokal%20rutin%20Varbergs%20kommun.pdf
https://www.varberg.se/download/18.5f290cfa17231adac2bb2fe4/1590505034876/Provtagning%20av%20person%20med%20beslut%20enligt%20SoL%20-%20Lokal%20rutin%20Varbergs%20kommun.pdf
https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1603870091374/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf
https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1603870091374/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf
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Sjuksköterska 
meddelar 
enhetschef/ECB 
positivt provsvar 
(konstaterad smitta) 

Enhetschef/ECB meddelar 
arbetsgruppen att kunden är 
konstaterat smittad. 

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

Se rutin ”Arbetssätt på särskilt boende 
covid-19” 

Personalen får information om att 
kunden är smittad och att de ska 
fortsätta använda 
skyddsutrustning i vårdnära 
arbete med kund. 

Omvårdnadspersonal 
meddelar enhetschef 
att de har behov av 
mer 
skyddsutrustning 

Samtliga enheter ansvarar för egen 
skyddsutrustning. Andningsskydd används 
endast vid nära vård av covid positiva 
personer. Allt material skrivs hem från 
OneMed. 
 

Se rutin ”Beställning av 
skyddsmaterial vård och 
omsorg.pdf” 

 

Sjuksköterska 
meddelar enhetschef 
negativt provsvar 
(konstaterad inte 
smitta) 

Om sjuksköterska inte redan informerat 
personal: 

Enhetschef meddelar berörd 
omvårdnadspersonal att det var 
negativt provsvar och avsluta 
kohortvård hos kunden. 

Personalen får information om att 
kunden inte är smittad och att de 
ska sluta använda 
skyddsutrustning hos kund. 

 
 
 
 

Skyddsteamet 

https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1591874285611/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf
https://www.varberg.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1bc55/1591874285611/Arbetss%C3%A4tt%20p%C3%A5%20s%C3%A4rskilt%20boende.pdf
https://varberg.se/download/18.518569df173edcf1ab17ec62/1657194113298/Best%C3%A4llning%20av%20skyddsmaterial%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg.pdf
https://varberg.se/download/18.518569df173edcf1ab17ec62/1657194113298/Best%C3%A4llning%20av%20skyddsmaterial%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg.pdf
https://varberg.se/download/18.518569df173edcf1ab17ec62/1657194113298/Best%C3%A4llning%20av%20skyddsmaterial%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg.pdf

