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Smittsamhet 
SARS-CoV-2 smittar som dropp- och kontaktsmitta genom att viruset kommer i kontakt med 
ögon och slemhinnor. Sjukdomen som viruset orsakar benämns Covid- 19 (coronavirus disease 
2019). Viruset smittar via droppsmitta, och skyddsutrustningen likställs därför med annan 
luftvägsinfluensa.  
 
Inkubationstid: 2-14 dygn, i snitt 5 dagar. 
 

Vårdrutiner 

Allmänt 

Patient med misstänkt  
infektion med SARS-CoV-
2 

 
Vid lindrigare symtom kontaktas 1177 för bedömning om 
provtagning. 
 
Vid uttalade symtom kontaktas infektionskonsult (0470-58 96 
34 dagtid) eller infektionsjour (0709-84 47 21 jourtid) för 
bedömning.   

Vård på särskilt och i ordinärt boende 

Boende 
Vårdas på rummet eller i lägenhet med stängd dörr. 
Begränsa antalet personer runt patienten. 

Skyltning på särskilt 
boende 

 
Märk boendets ytterdörr med skylt, se bifogat i dokumentet 

Patient 
 
Informera patienten om att hosta i papper eller 
engångsnäsduk som läggs direkt i papperskorg/plastpåse. 
 



Påminn om vikten av god handhygien. Hjälp 
patienten vid behov. 

Personal 
 
Basala hygienrutiner utgör grunden för all vård. 
 
Personlig skyddsutrustning ska användas av all personal som 
kommer i kontakt med patienten. 
 
- visir/skyddsglasögon 
- handskar (byts mellan olika vårdmoment) 
- andningsskydd (FFP2 eller FFP3.)Vid brist på 
andningsskydd ska munskydd användas 
- långärmat engångsplastförkläde  

Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning (t ex 
inhalationsbehandling, sugning av luftvägar) används 
andningsskydd  FFP 3. 

Länk till instruktion för användning av andningsskydd  

Måltider Serveras på rummet. Använt porslin och bricka tas omhand på 
sedvanligt sätt. 

Avfall 
 

Släng handskar i soppåsen och förslut den på rummet. 
Emballera så att inget läcker.  
  
I övrigt hanteras som vanlig sophantering. 
 

Tvätt 
 
Smutsig tvätt hanteras med långärmat plastförkläde och 
handskar. I övrigt gäller kommunens rutin för tvätthantering. 
Se länk  
 
Om smutstvätt hanteras av tvätteri skall den hanteras som 
risktvätt (gäller ej personalkläder). 

Medicinskteknisk 
utrustning 

Hjälpmedel och övrigt 
material 
 

Patientbundet om möjligt 
 
Begränsa mängden material och utrusning i vårdrummet 
Rengörs enligt rutin. 

Daglig städning 
 
Utförs av vårdpersonal. 
Använd personlig skyddsutrustning enligt ovan. 

Ytor som förorenats av luftvägssekret samt "tag-ställen" (till 
exempel sänggrind, rollator, lysknapp, lampa) torkas med 

https://www.youtube.com/watch?v=nwgQToCTPj4
http://www.regionkronoberg.se/globalassets/vardgivarwebben/vardhygien-tvatthantering-20190830.pdf


ytdesinfektionsmedel 1ggr/dag samt vid behov. 

Slutstädning 
 
Utförs av vårdpersonal. 

Använd personlig skyddsutrustning enligt ovan. 

Städning ska ske i två steg: 
1) Torka med rengöringsmedel och vatten. Låt torka 
2) Torka med ytdesinfektionsmedel  

Golvet städas som vanligt. 

Besök 
 
Begränsa antalet besökare. 

Eventuella besökare ska ha samma skyddsutrustning som 
personalen. Erbjud hjälp vid behov. 

Informera om vikten av god handhygien 

Behandling/undersökning 
utanför enheten  

 
 
 

 
Undersökning och behandling utförs om möjligt i hemmet. 

Transport sker med ambulans. Informera transportör och 
mottagande enhet.  

Ge patienten engångsnäsdukar och plastpåse. Informera 
patienten om att hosta i näsduk som läggs direkt i plastpåsen.  

Ledningsrutiner 

Misstänkt eller 
konstaterad sjukdom 

 
Meddela alltid Medicinsk ansvarig sjuksköterska som i sin tur 
kontaktar vårdhygien. 

Gravid personal 
 
Gravid personal bör undvika arbetsmoment med risk för 
aerosolbildning  
 

 
Smittspårning  

 

 
Upprätta lista över personer som exponerats för SARS-CoV-2 
 
Gäller personer som vistats i samma lokal eller har vistats i 
lokal där mindre än två timmar gått sedan patient med SARS-
CoV-2 lämnat rummet 
 

 
Aktiviteter 
 

 
Vid misstänkt smitta kan det bli aktuellt att ställa in aktiviteter 
som medför större folksamlingar. 
 



 
 

 
 
 
 

Smittsam 
luftvägs-

smitta 
 

 
På den här enheten finns 
smittsam luftvägs-smitta! 

 
 
 

 

Kontakta personalen innan besök. 
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