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1. Syfte och omfattning 
Detta dokument revideras allteftersom ny kunskap om covid-19 framkommer. Se till 
att du alltid använder den senaste versionen som finns på Vårdhygiens hemsida. 
Dessa rekommendationer beskriver skyddsrutiner som syftar till att förhindra 
smittspridning mellan personal och/eller patienter/brukare/kunder med misstänkt 
eller bekräftad covid-19.  
Rutinen omfattar vård och omsorg i Region Gävleborg samt Folktandvården 
Gävleborg AB. 
 
Patienter/brukare/kunder med misstänkt eller bekräftad covid-19 ska erhålla vård, 
behandling och omsorg av samma kvalitet och säkerhet som övriga patienter.  

2. Ansvar och roller 
Verksamhetschefen och vårdenhetschefen/enhetschefen ansvarar för att rutinen är 
känd och tillämpas inom verksamheten.  
Medarbetare ansvarar för att följa rutinen. 

3. Smittvägar och smittsamhet 
Enligt Folkhälsomyndigheten är covid-19 en dropp- och kontaktsmitta mellan 
människor. För att bli smittad av covid-19 måste smittämnet hamna på slemhinnor i 
ögon, näsa eller mun. Vid speciella ingrepp, så som aerosolgenererande procedurer, 
kan aerosolsmittväg spela roll. Smittämnet är känsligt för mekanisk rengöring med 
rengöringsmedel, flytande tvål samt yt- och handdesinfektionsmedel som används i 
sjukvården. Evidensen är god för att svenska basala hygienrutiner enligt 
Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) förebygger dropp- och kontaktsmitta. 
Smittsamheten är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av 
sjukdomsförloppet.  
En individ med covid-19 bedöms vid smittspårning vara smittsam från och med 48 
timmar före symtomdebut eller provtagningsdatum om symtomfri. 
Smittsamhetsbedömning sker enligt Folkhälsomyndighetens riktlinje i bilaga 2. 
 
Definitioner 
 Fullvaccinerad: räknas en person som vaccinerats mot covid-19 med 3 doser  
 Ovaccinerad: person som inte vaccinerats alls eller med 1 eller 2 doser vaccin 

(ej enligt rekommendation) 
 Genomgången infektion senaste 3 månaderna: en person som, oavsett 

vaccinationsstatus, genomgått en bekräftad covid-19 infektion inom 3 månader. 
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4. Smittskydd 
Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig 
sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig och Folkhälsomyndigheten har 
beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har 
omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.  
 

Smittskyddsanmälan 
SARS-CoV-2 är anmälningspliktig från laboratorierna. Nationellt krav på klinisk 
anmälan finns för närvarande inte. 
Misstänkt fall ska inte anmälas.  
 
SmiNet anmälan av covid-19 utförs enbart av laboratoriet vid positivt PCR eller av 
utförare/behandlande läkare* om positivt antigentestresultat.   
Nationellt krav på klinisk anmälan är borttagen. 
Observera att resultat från självtest där provtagning och tolkning av testresultat görs 
av personen själv utanför vården inte ska anmälas. Om en person som får ett positivt 
resultat ska utgå från att den har covid-19 och följa gällande rekommendationer som 
finns beskrivna på Folkhälsomyndighetens webbplats. 
 
Vid bekräftat fall av covid-19 oavsett vaccinationsstatus ger behandlande läkare 
förhållningsregler (enligt smittskyddsblad) till personen och smittspårar andra 
exponerade kontakter i vård och omsorg enligt rutin (avsnitt 9).  
Individ som är misstänkt fall hanteras på samma sätt som en bekräftad covid-19 
infektion, med förhållningsregler, tills negativt provsvar. 
*Behandlande läkare är den som ordinerat provet och/eller bekräftat diagnosen. 

5. Smittspridning och ventilation  
På en arbetsplats ska ventilationen uppfylla kraven beträffande luftflöden och 
luftomsättning som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens 
utformning (AFS 2020:1). Läs information på Arbetsmiljöverkets hemsida samt det 
nationella vårdprogrammet för covid-19. 
Fastighetsavdelning/ägaren ansvarar för att ventilationen uppfyller 
Arbetsmiljöverkets krav för smittrisker på arbetsplatsen. 
 
Vid arbete i lokaler (ex i patienternas bostad) som inte uppfyller Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) där vård av 
misstänkt/bekräftad covid-19 sker alltid används andningsskydd FFP2/FFP3 (istället 
för munskydd) i kombination med heltäckande visir. 
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6. Basala hygienrutiner och klädregler, åtgärder 
samt skyddsutrustning 

Att följa basala hygienrutiner och klädregler är den viktigaste åtgärden för att 
förebygga smittspridning. Hygien och klädregler för personal – Hälso och sjukvård 
Region Gävleborg   
 
Definitioner 
 Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10 gäller alltid i vård och 

omsorg oavsett agens.  
 Personlig skyddsutrustning är avsedd för att skydda bäraren (personalen) från 

smitta enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2018:4.  
 Source control är en förstärkt patientsäkerhetsåtgärd där symtomfri personal bär 

på avsedd utrustning för att skydda patienter/brukare/kunder och/eller personal 
För andra riskutsatta personer än sjukvårdspersonal, som riskerar att smittas, väljs 
skyddsutrustning efter riskbedömning.  

6.1. Allmängiltiga smittförebyggande åtgärder avseende 
covid-19 

Folkhälsomyndighetens dokument Åtgärder mot spridning av covid-19 - 
rekommendationer till vård, tandvård och omsorg, anger bas för rekommendation för 
att minska smittspridning från personal, utan symtom, till patienter, brukare, kunder 
och arbetskamrater i synnerhet till att skydda de äldsta och de sköraste.  

6.1.1. För personal generellt 
 Att vaccineras mot covid-19 
 Att stanna hemma vid symtom  

6.1.2. För personal på arbetsplatsen 
 Närmsta chef meddelas alltid vid symtom och/eller positivt provsvar 
 Symtomkontroll inför och under varje arbetspass 
 Vid tillkomst av symtom motsvarande covid-19 på arbetsplatsen ska personen 

omedelbart avsluta arbetspasset och åka hem 
 Personer med symtom och genomgången infektion inom senaste 3 månaderna 

behöver inte provta sig men ska stanna hemma enligt bilaga 2 
 Fortsatt fysisk distansering i alla situationer som grundläggande åtgärd (> 2 m) – 

där det är möjligt 
 Fysisk distansering även i omklädningsrum, personalutrymmen och på möten, 

vid överrapportering, ronder, mm.  
 God följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i Region Gävleborg 
 Korrekt användning av personlig skyddsutrustning vid misstänkt/bekräftad covid-

19 
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 Vid alla kontakter inom 2 m mot symtomfria individer 
(personal/patienter/brukare/kunder) följs given aktuell rekommendation av 
source control  

 Vid kontakt inom 2 m med individ med symtom (patienter/brukare/kunder) 
används skyddsutrustning och vårdhygieniska rekommendationer följs för 
hantering av person med misstänkt/bekräftad covid-19 

 Regelbunden avtorkning av gemensamma kontaktytor och 
material/instrument/hjälpmedel med ytdesinfektionsmedel och engångstorkduk 
(OBS! Ej Torkypapper) såsom telefoner, tangentbord, rondvagnar, mm. utförs  

 God ventilation bör säkerställas 

6.1.3. Gravid personal 
Samma regler gäller för alla gravida - det ska alltid göras individuella 
riskbedömningar av covid-19 på arbetet med hänsyn till graden och varaktigheten av 
arbetstagarens exponering för covid-19 (Arbetsmiljöverket). 
Fortfarande gäller att gravida inte ska arbeta med patienter/brukare inom vård och 
omsorg samt tandvård som har misstänkt eller bekräftad covid-19 smitta. Detta gäller 
även för fullvaccinerade. 

6.2. Skyddsutrustning och personlig skyddsutrustning  
(se bilaga 1) 

6.2.1.1. Skyddsutrustning 
Skyddshandskar och engångsplastförkläde utan ärm används enligt basala 
hygienrutiner (BHK) 
 
6.2.1.2. Personlig skyddsutrustning: används enligt PPE förordning (EU 2016/425) 
Används vid nära kontakt till patient/brukare/kund med misstänkt eller 
bekräftad covid-19. 
Nära kontakt: Generellt bedöms exposition sammanlagt ≥15 minuter under 24h 
inom 2 meter vilket är den europeiska smittskyddsenhetens definition. 
Vid aerosolgenererande procedurer gäller all kontakt oberoende av tid och avstånd. 
 
– Munskydd IIR 
 Vätskeavvisande munskydd IIR hos patient med luftvägssymtom byts mellan 

hantering av enstaka patienter 
 För att få till en praktisk och effektiv användning av vätskeavvisande munskydd 

IIR kan det behållas på max 4 timmar. 
  Byts tidigare om de blir förorenade av kroppsvätskor eller genomfuktade. 
 
– Visir/skyddsglasögon (engångs- eller flergångs-) 
 Ska användas i kombination med munskydd IIR eller 

andningsskydd/andningsmask 
 OBS! Engångsandningsskydd får kombineras ENBART med långt visir, ej med 

skyddsglasögon 
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 För att få till en praktisk och effektiv användning av visir kan det behållas vid 
handläggning eller triagering av patienter med misstänkt/bekräftad covid-19 utan 
att beröra framsidan 

 Byts vid förorening 
 Engångsvisir kasseras efter användning, får ej återanvändas (exkl vid 

undantagsbeslut av sjukvårdsledning)  
 Flergångsvisir ska rengöras efter användning 

 
– Andningsskydd (engångs) eller skyddsmask/andningsmask (flergångsmask) 
1. När smittförande aerosolgenererande procedurer utförs ska ett andningsskydd 

(FFP2, FFP3) med långt visir (aldrig i kombination med skyddsglasögon) eller 
skyddsmask, användas av all personal som befinner sig i samma vårdrum. 

2. Ventilationens okända eller otillräckliga prestanda i bostäder/inrättningar kan 
utgöra risk för att smittämnen förs ut långsammare. Därför ska andningsskydd 
och visir användas av arbetstagare, vid arbete i någon annans hem, där personer 
har misstänkt, eller konstaterad covid-19. 

Ingen personlig skyddsutrustning för luftvägar (andningsskydd eller skyddsmask 
behövs för personal som befinner sig i angränsande lokaler inklusive korridorer.  
För att få till en praktisk och effektiv användning av engångsandningsskydd kan det 
behållas längre tid (under hela arbetspasset, dvs max i 8 timmar i sträck). 

Byts om de blir förorenade av kroppsvätskor. 

 OBS! Flergångsmasker filtrerar inte utandningsluft vilket gör att de inte är 
lämpliga att använda som source control. 

 OBS! FFP2/FFP3 med ventil filtrerar inte utandningsluft vilket gör att de inte är 
lämpliga att använda som source control. 

 Flergångsmask heltäckande eller halvmask med visir hanteras enligt särskild 
instruktion. 

 Användning av skyddsmask 90 – beskrivning 
 Rengöring och desinfektion av engångsvisir/skyddsglasögon med flergångsbåge 

Region Gävleborg – instruktion 

6.3. Source control  
Rekommendation om användning av source control vid allt arbete nära patienter, 
omsorgstagare och brukare är borttagen från 20 juni 2022.  
 
Efter lokal riskbedömning utifrån förutsättningar i den egna verksamheten kan 
source control tillämpas. Detta ska ske i samråd med vårdhygien. 
covid-19 – source control (Platina id: 09-673012)  
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6.4. Rekommendationer vid hudbesvär av munskydd/ 
andningsskydd   

Se dokument: Rekommendationer vid hudbesvär av munskydd/andningsskydd. 
(Platina id: 09-623365) 

7. Handläggning av patient/brukare/kund med 
misstänkt eller bekräftad covid-19 

Alla enheter ska ha en plan för hur ett misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 ska 
omhändertas i den egna verksamheten. 

7.1. Planera inför handläggning 
 Se till att all berörd personal får information om covid-19. Frågor hanteras av 

närmaste chef 
 Planera och inventera för vilket undersökningsrum/vårdrum som är mest lämpligt 

att vårda patienten i om det behövs. Ta hänsyn till: 
– Lämplig transportväg till och från rummet för att undvika att andra personer 

exponeras för smitta  
– Särskilt lämpliga är enkelrum med sluss och eget hygienutrymme (samt separat 

ingång utifrån där lämpligt) 
– Undvik att andra personer exponeras för smitta 
 Säkerställ att skyddsutrustning passar användaren. Personal ska få tillräcklig 

utbildning för att kunna arbeta på ett säkert sätt 
 Följs basala hygienrutiner och klädregler 
 Vidare bedömning sker lämpligast på minst 2 meters avstånd (fysisk 

distansering), då krävs inte personlig skyddsutrustning. OBS! Gäller ej vid 
aerosolgenererande procedurer 

 Till hjälp i det förebyggande arbetet för att förhindra smittspridning finns denna 
rutin för enheterna, Checklista för daglig styrning, preventiva rutiner  

 Patient/brukare/kund instrueras för RÄTT HOSTETIKETT: hosta i armveck eller 
pappersnäsduk som sedan kasseras i plastpåse. Händerna desinfekteras 

 Symtomkontroll hos patienter/brukare några gånger dagligen (skärpt 
symtomkontroll) 

 Personalen ska några gången dagligen uppmuntra patienter/brukare om att hålla 
distansering mot sina medpatienter – hos kund i början av besöket 

 Personalen ska några gånger dagligen uppmuntra och beskriva för 
patienter/brukare vikten av vad en bra handhygien är – hos kund vid besök 

 Vid behov av vägledning - kontakta vårdhygien (dagtid vardagar), övriga tider 
kontaktas infektionsjouren via växeln (026-154000). 

7.2. På mottagning 
 Patienter med covidrelaterade symtom hänvisas att vänta i ett enskilt rum med 

stängd dörr.  
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 Undvik alla åtgärder som inte är nödvändiga innan beslut tagits om hur fortsatt 
vård ska ske.  

7.3. På vårdavdelning  
Checklista – Arbetssätt vid inläggning av patienter i syfte att minimera covid-19 
spridning 

Alla patienter hanteras som misstänkta fall tills det finns ett provsvar. Trots negativt 
inläggningsprovsvar ska patienter observeras för covid-19 relaterade symtom (skärpt 
symtomkontroll) upp till totalt 14 dagar från provtagning.  
  
Vid inläggning på vårdavdelning, se rutinen Covid-19 klinisk handläggning 
slutenvård. 
 
 
Rekommenderade vårdrum är:  
 i första hand i enkelrum med sluss och eget hygienutrymme,  
 i andra hand i enkelrum med förrum och eget hygienutrymme, 
 i tredje hand i enkelrum med eget hygienutrymme.  
 
Vid behov av prioritering av vårdrum mellan misstänkta och bekräftade fall, 
prioriteras bekräftade fall. 
 Prioritera enkelrum för nyinlagda patienter till säker smittsamhetsbedömning 

genomförts. 
 Patienten ska inte vistas i gemensamma utrymmen.  
 Håll dörren till vårdrummet stängd förutom vid passager.  
 Skyddshandskar och plastförkläde ska finnas i vårdrummet. 
 Begränsa mängden förbrukningsmaterial som förvaras i rummet.  
 Patient med misstänkt covid-19 och bekräftad covid-19 får INTE samvårdas, dvs 

ska separeras rumsmässigt. 
 Flera patienter med bekräftad covid-19 kan vårdas på samma vårdrum. 
 Så långt det är möjligt ska överbeläggningar undvikas.  
 Informera även patienten om vikten av god handhygien. Hjälp vid behov 

vederbörande med handhygien och rätt hostetikett. 

7.4. Måltider  
 Patienten ska inta sina måltider på vårdrummet.  
 Disk hanteras enligt ordinarie rutin. 
 Både personalen och patienter ska ha bra handhygien. 

7.5. Permission 
Permission skall i möjligaste mån undvikas och beviljas med stor restriktivitet för att 
undvika risken för smittspridning till andra inneliggande patienter. 
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Rekommendation permission från chefläkarna 
Covid-19 Handläggningsrutin 

7.6. Anhörigbesök  
Avrådan från anhörigbesök upphör 1 juni 2022. Om besöksbegränsningar ska 
tillämpas kan beslut tas av VC, klinikchef eller MAS i samråd med vårdhygien. 
 
Det är viktigt att anhöriga som kommer på besök är helt symtomfria och ges 
möjlighet att hålla god handhygien.  
 

7.7. Vid återgång till gruppaktiviteter  

7.8. Vid värmebölja  

7.9. Transport av patienter med misstänkt eller bekräftad 
covid-19  

– Patientförberedelser inför transport  
 Rena och desinfekterade händer  
 Rena kläder  
 Rengör och desinfektera tagytor på patientens hjälpmedel  
 Sängen rengörs, renbäddas och tagytor desinfekteras. 
 I förekommande fall täcks sår med förband och urinpåse töms eller byts innan 

patienten lämnar avdelningen.  
 Patienten förses med engångsnäsdukar och instrueras för rätt hostetikett.  
 
– Inom sjukhus 
Välj transportvägar inom sjukhuset som minimerar risk för exposition av annan 
vårdpersonal, andra patienter eller besökare.  
 Ta alltid kontakt med mottagande enhet och ge information om misstänkt smitta 

före transport. Besluta tillsammans med mottagande enhet när transport sker.  
 Transportpersonal ska använda basala hygienrutiner och personlig 

skyddsutrustning (avsnitt 6). Handdesinfektion ska utföras före och omedelbart 
efter avslutad transport.  

 Intuberad patient utgör mycket låg smittrisk och kan transporteras genom 
allmänna utrymmen  

 Patienten transporteras direkt till undersökningsrum/vårdrum på mottagande 
enhet.  

– Utanför sjukhus  
 Ge information om misstänkt/bekräftad smitta med covid-19 när transport begärs. 

Det är en förutsättning för att transportpersonalen ska omhänderta patienten 
enligt korrekt rutin. 
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 Ta alltid kontakt med mottagande enhet och ge information om 
misstänkt/bekräftad smitta före transport (ambulans, sjuktransport). Besluta 
tillsammans med mottagande enhet när transport sker.  

 Lämpligast är egen transport (gång, cykel, bil) om patientens tillstånd tillåter 
detta 

8. Provtagningsindikationer, provtagning 
 
Från 1 april 2022 gäller hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut gällande provtagning 
av covid-19 i Region Gävleborg. (Platina id: 01-658781) 
 
Provtagning av personal utförs endast i de fall där medarbetaren uppfyller samtliga 
tre kriterier: 
 Tillfrågas av chef att arbeta i händelse av svår bemanningssituation, enligt 

tidigare rutin (assisterat antigentest, där positivt antigentest ska kompletteras med 
PCR 

 Har vaccinerats med minst tre doser vaccin 
 Har lindriga symtom 
 
Valbara analysmetoder  
–  PCR  
 in-house (utförs av regionens eget laboratorium och är avsedd för 

patienter/brukare/kunder), provmaterial: nasofarynx eller enligt 
provtagningsanvisningar 

 snabbPCR (används enbart vid behov av akuta provsvar ff a vid IVAvård, 
begränsad tillgång), provmaterial: nasofarynx 
 

–  antigentestning, förutsättningar för införande är: 
– lokalt validerat testkit  
– tillgång till specifikt utbildad personal för utförande och avläsning  
 
Självtester (där både provtagning och avläsning utförs av icke specifikt utbildad 
person, ex tester köpta på nätet, apoteken, mm) är ingen testmetod som 
rekommenderas inom vård och omsorg   
 
Provmaterial 
– Nasopharynxprov 
 
Utbildningsmaterial finns framtaget av KTC. Korrekt provtagning av 
nasopharynxprov är nödvändigt för pålitligt resultat. 
 
Inför provtagning tas covid-19 anamnes som förs in i journaler 
– beskrivning av covid-19 förenliga symtom  
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– anamnes av vaccinationsstatus (vaccinets namn, antal givna doser, datum för 
senaste vaccination) 

– nära kontakt med känd covid-19 smittad individ (exponeringsanamnes) 
– genomgången infektion inom senaste 3 månaderna 

8.1. Påvisning av covid-19 med PCR 
Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 (länk till hela 
Folkhälsomyndighetens provtagningsrekommendation). 
Provtagning gäller för nedanstående. 

8.1.1. Personer med symtom*, oavsett vaccinationsstatus 
– personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har 
betydelse för fortsatt handläggning 
– patienter/brukare/kunder inom vård och omsorg 
– personalprovtagning** inom vård och omsorg utförs bara efter kontakt med 

närmaste chef. 

8.1.2. Symtomfria personer  
– brukare vid utskrivning från sjukhus, inskrivning till äldreboende, vid växelvård, 

har hemtjänst 
– inför planerad operation efter bedömning av opererande enhet 
– i samband med smittspårning i vård och omsorg **  
– vid utredning av utbrott i samråd med vårdhygien 
– enligt regionala/lokala rekommendationer avseende screening av hälso- och 

sjukvårdspersonal, patienter och omsorgspersonal samt omsorgstagare inom 
verksamheter*** för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 

 
*Efter genomgången infektion är förnyad provtagning inom 3 månader från 
infektionstillfället i allmänhet inte indikerad, men kan göras på medicinsk 
bedömning eller om särskilda skäl föreligger utifrån individuell bedömning av 
behandlande läkare. Vid behov i samråd med infektionsjour. 
 
**Personal i vård och omsorg innefattar alla anställda som vistas där 
patienter/brukare/kunder vistas. 
 
*** Omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-
19 Följande, och liknande, omsorgsverksamheter ingår  
• särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor (SÄBO)  
• hemtjänsten  
• dagverksamheter  
• verksamheter under lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
 
Testning av symtomfri personal generellt rekommenderas inte. För detaljer se avsnitt 
9. 
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8.2. Provtagning vid utskrivning till kommunalt boende 
 Alla patienter oavsett symtom och vaccinationsstatus som skrivs ut till all 

kommunal vård och omsorg. 
 Alla patienter som skrivs ut direkt från akutmottagningarna.  
 Undantag från utskrivningsprovtagning gäller brukare/patient med pågående 

covid-19 eller som har haft covid-19 under senaste 3 månaderna. Denna 
information ska tydligt följa brukaren/patienten till den nya platsen. 

 Provet ska tas så nära utskrivning som möjligt, tidigast 48 timmar före 
utskrivning. Patienten kan skrivas ut innan provsvar föreligger.   

 Remisstext: Provtagning inför utskrivning. 
 Avdelningen meddelar sjuksköterska på SÄBO eller hemsjukvård via LifeCare. 
 

8.3. Påvisning av covid-19 med antigentest 
Detaljerad beskrivning av användningsområden i separat dokument. 

9. Vid smittspårning efter exponering 
(personal/patient/brukare/kund)  

Gäller ej om personalen bar på fullgod skyddsutrustning eller följt source control. 
 
Definitioner 
Index = en person som har insjuknat i covid-19 eller har fallit ut positivt vid 
provtagning trots symtomfrihet. Positiv hushållsmedlem kan räknas som index. 
Nära kontakt = en person (exponerad individ) som varit i kontakt med index (se 
definition ovan), utan fullgott skyddsutrustning, inom 2 meter under mer än 15 
minuter sammanlagt under 24 h någon gång under dennes smittsamma fas. För 
omvårdnadskrävande patienter/brukare kan man bortse från tidsaspekten, dvs. även 
kortare kontakter räknas.  
Smittsam fas =  
– räknas från 48 timmar före indexfallets symtomdebut, till i normalfallet minst 2 

dagars feberfrihet och allmän förbättring, samt visst antal dagar efter 
symtomdebut (Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19 bilaga 2)  

– om indexfallet inte haft eller har några symtom avses tiden från indexfallets 
provtagningsdatum för det positiva testet. 

OBS! Vid aerosolgenererande procedurer gäller alla kontakter utan adekvat 
skyddsutrustning. 
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9.1. Smittspårning - förfarande 
Smittspårning av covid-19 är viktigt i miljöer där personer som löper hög risk att 
drabbas av allvarlig sjukdom vistas. Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar 
med ålder och andra riskfaktorer som t.ex. nedsatt immunförsvar. 
Syftet med smittspårning av covid-19 är framförallt att bryta smittkedjor, minska 
smittspridningen och därmed sjuklighet och dödlighet till följd av covid-19. 
Smittspårningen sker enligt dokument Smittspårning på enheten efter positivt 
provsvar av covid-19 . 
Om smittspridning skett inom flera enheter ansvarar chef på varje enhet för 
smittspårningen inom den egna enheten. Ansvarig chef kontaktar vårdhygien. 
Under jourtid avgränsas smittspårningen till att identifiera patienter/brukare som 
vårdas inneliggande samt personal som ska tjänstgöra. Vid behov kontaktas 
infektionsjourläkare via växeln.  
OBS! Varje person med konstaterad covid-19 i en smittspårning blir indexfall i en ny 
smittspårning enligt Smittspårning på enheten efter positivt provsvar av covid-19. 

9.2. Vid positivt provsvar (påvisad covid-19)  
Gäller i normalfallet minst 2 dagars feberfrihet och allmän förbättring, samt visst 
antal dagar efter symtomdebut enligt bilaga 3.  
Kvarvarande rethosta eller lukt- och smakbortfall kan finnas kvar när man återgår 
till arbetet. 

10. Städning 
Coronavirus avdödas effektivt med upphandlade alkoholbaserade 
ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt och engångstorkduk (OBS! Ej 
Torkypapper).  
– Punktdesinfektion ska ske efter spill av humanbiologiskt material: omedelbart 

torka upp spill av material och rengör sedan med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid och engångstorkduk (OBS! Ej Torkypapper). 

– En gång per dygn städar lokalvården samtliga lokaler enligt ordinarie städrutiner. 

Under mottagningens öppettider ansvarar vårdpersonalen för att rengöra och 
desinfektera samtliga tagytor, medicinskteknisk utrustning samt arbetsmaterial 
mellan patienterna, till det används torkduk samt ytdesinfektion med tensid och 
engångstorkduk (OBS! Ej Torkypapper). 

11. Flergångmaterial/utrustning, överblivet 
engångsmaterial på vårdrum 

 Utrustning som stetoskop, blodtrycksmanschett, termometer etc. ska vara 
patientbunden.  

 Medicinsk utrustning som varit inne i vårdrummet ska desinfekteras innan det tas 
ut ur rummet. Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid och 
engångstorkduk (OBS! Ej Torkypapper) eller det medel som tillverkaren 
rekommenderar.  
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 Flergångsmaterial desinfekteras i spol/diskdesinfektor eller med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid och engångstorkduk (OBS! Ej Torkypapper).  

 Rengör och desinfektera medicinskteknisk utrustning samt arbetsmaterial. 
Material som inte kan rengöras ska kasseras.  

 Vården ansvarar för att det finns Virkon, gul riskavfallsbox samt 
skyddsutrustning tillgängligt till berörda, ex lokalvården, transportpersonal. 

 Vid överblivna skyddshandskar och plastförkläde (som finns på vårdrummet) 
avlägsnas och kasseras översta lagren.  

12. Avfall 
 Skärande/stickande avfall samt provtagningsutrustning ska läggas i gult  

(obs. andra färger kan förekomma) kärl (riskavfallsbox eller kanylburk)  
 Skyddskläder och övrigt skyddsmaterial som bedöms vara synligt förorenade 

med kroppsvätskor läggs i gult kärl (riskavfallsbox) 
 Skyddskläder och övrigt skyddsmaterial som INTE bedöms vara synligt 

förorenade med kroppsvätskor hanteras som restavfall enligt rutin, se 
Sorteringsguide avfall, Region Gävleborg 

 Vid behov om avfallet är blött ska en absorbentplatta läggas i botten av gult kärl. 
 Märk kärl som innehåller riskavfall med etikett smittförande avfall (UN3291). 
 Riskavfallskärl torkas av med desinfektionsmedel och hanteras som smittförande 

avfall. 
 Förslut kärlen ordentligt. Instruktioner finns på Plexus som gäller regionens 

enheter: Instruktioner för förslutning av vårdens kliniska avfall. 
 
Riskavfall hanteras enligt SOSFS 2005:26.  

13. Hantering av textilier  
 
Patienttextilier 
 All tvätt som inte synligt förorenats med kroppsvätskor ska, utan 

undantag, läggas i vanliga tvättsäckar (vit). 
 Patienttextilier som synligt förorenats av kroppsvätskor  från patient med 

misstänkt/bekräftad covid-19 läggs i vattenlöslig påse och sedan i vit säck.  
 

Personaltextilier 
 Personalkläder synligt förorenade av kroppsvätskor läggs i vattenlöslig påse 

och sedan direkt i vanlig tvätt/inkast. 
 Kom ihåg! Ett normalt användande av textilier gör så att det räcker för allas 

behov. Bunkra inte textilier i skåp, det kan öka smittorisken även avseende andra 
agens utöver SARS-CoV-2. 

Page 14 of 20

https://meetings.lg.se/pdfFile/pdfFile.aspx?objectID=qG5p9xCOTyTat9Olxm4vIg==
https://meetings.lg.se/pdfFile/pdfFile.aspx?objectID=2SmTEGOLSEDhi58QyMxg7Q==
https://meetings.lg.se/pdfFile/pdfFile.aspx?objectID=2SmTEGOLSEDhi58QyMxg7Q==
https://plexus.lg.se/Service-och-stod-i-arbetet/Miljo/avfall/dokument/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/200526-om-hantering-av-smittforande-avfall-fran-halso--och-sjukvarden/
https://meetings.lg.se/pdfFile/pdfFile.aspx?objectID=6+YwD6sHwqpsE3y3052zNA==
https://meetings.lg.se/pdfFile/pdfFile.aspx?objectID=6+YwD6sHwqpsE3y3052zNA==


Rutin  15(20) 

 Dokumentnamn: Covid-19 Vårdhygieniska rekommendationer - Hälso- och sjukvård Region 
Gävleborg samt Folktandvården Gävleborg AB 

 Dokument ID: 09-515686 Giltigt t.o.m.: 2023-04-11 

 Revisionsnr: 15  

 Utskriftsdatum: 2022-06-14

14. Vid dödsfall 
Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller konstaterade eller misstänkta fall av 
patienter avlidna i covid-19.  
Meddela Smittskyddsenheten på telefonnummer 026-15 53 08 när patient avlidit, 
uppge datum och plats där dödsfallet inträffat. 
 
Socialstyrelsen Vägledning för dödsorsaksintyg 
 
Hantering av avliden 
Risken för smitta från en avliden person bedöms som låg men kan ske genom 
kontaktsmitta det vill säga direkt med kroppsvätskor från den avlidne, med föremål 
som är nedsmutsat av kroppsvätskor eller eventuellt via aerosolbildning.  
– Det viktigaste är att ha bra handhygien i samband med kontakt med de avlidna 

och följa klädregler som skydd mot kontaktsmitta. 
– Adekvat skyddsutrustning skall användas utifrån riskbedömning av specifika 

arbetsmoment mot stänk och droppsmitta samt vid aerosolbildning: 
 Vätskeavvisande munskydd RII och engångsskyddsglasögon eller engångsvisir. 
 OBS! Om risk för aerosolbildning föreligger, t.ex. extubering, används 

andningsskydd FFP2, FFP3 med enbart långt visir eller 
flergångsmask/andningsmask och engångsskyddsglasögon eller engångsvisir hos 
halvmasker i stället för munskydd. 

 Skyddshandskar enligt basala hygienrutiner 
 Engångsplastförkläde (långärmat engångsplastförkläde beroende på 

vårdsituation, ex där extrem stänk eller helkroppskontakt med annat föremål kan 
förekomma dock inte enbart på grund av covid-19). 
 

Vid obduktion  
 Remitterande enhet har skyldighet att rapportera om det föreligger konstaterad 

eller misstänkt covid-19 smitta. Denna information skall finnas på ”Fastställande 
av dödsfall ” och obduktionsremiss. 

 Alla obduktionsremisser måste innehålla information om patient är misstänkt 
eller konstaterad covid-19-smittad. Obduktion sker enligt lokala rutiner och med 
adekvat skyddsutrustning. 

 
Explosiva implantat 
 Om kroppen skall jordfästas behöver implantat ej avlägsnas.  
 Vid kremering ska implantatet tas ut innan påbörjad process.  
 Om defibrillator, ska det anges om den är inaktiverad.  

 
Vid transport av avliden  
Det viktigaste vid transport är att ha bra handhygien i samband med kontakt med den 
avlidne. 
 
Bisättningssäck 
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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.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/information-till-dodsorsaksintyg-lakare-covid19.pdf
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-tandvard/kunskapsstod-och-rutiner/Vardhygien/hygieninformation/Basala-hygienrutiner/
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Bisättningssäck är i normalfallet inte nödvändigt vid hantering av avliden med covid-
19 men kan behövas av andra skäl exempelvis vid större mängder kroppsvätska.  
Bisättningssäck tillhandahålls internt via: Serviceenheterna/vaktmästeriet/budservice 
i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall och Ljusdal. Dagtid måndag-fredag kan även obduktion 
i Gävle kontaktas. 
 
– Avsked 
 Begränsa antalet deltagare. 
 Avsked kan hållas i regionens lokaler.  
 Vid avsked ska anhöriga ha bra handhygien. 
 Vid eventuell kroppskontakt med den avlidna kan kortärmat plastförkläde 

erbjudas som skydd mot kontaktsmitta.  
 
– Tvagning 
De som utför tvagning av en kropp inför begravningen, behöver veta hur handhygien 
och personlig skyddsutrustning används mot kontakt och droppsmitta enligt 
rekommendation. 

15. Affischer och informationsmaterial 
 Samlad information om vårdrutiner för covid-19 
 Affisch på- och avklädning av skyddsutrustning - beställs via 

serviceenhet.gastrikland@regiongavleborg.se 
 Information och trycksaker – samlad sida på samverkanswebben  
  

16. Plan för kommunikation och implementering 
Kommuniceras i linje i organisation. 
Medarbetare ska inför varje arbetspass uppdatera sig på vad som är reviderat i 
handläggningen. 

17. Dokumentinformation 
Dokumentet har arbetats fram av vårdhygien. 
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https://www.regiongavleborg.se/globalassets/landstinget_a-o/smittskyddsenhet/a-z/covid-19_affisch_pakladning_skyddsutrustning_a3.pdf
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18. Referenser 
 
Dokumentnamn Plats 
Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av 
covid-19 

Folkhälsomyndigheten 
 

Vägledning för analys av covid-19 Folkhälsomyndigheten 
 

Vägledning för användning av antigentestser vid 
covid-19 

Folkhälsomyndigheten 
 

Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19 Folkhälsomyndigheten 
 

Instruktion för anmälan i SmiNet avseende fall som 
konstaterats ha covid-19 sjukdom genom positivt 
antigentest 

Folkhälsomyndigheten 
 

Provtagningsindikation för påvisning av pågående 
covid-19 

Folkhälsomyndigheten 
 

Åtgärder mot spridning av covid-19 - 
rekommendationer till vård, tandvård och omsorg 

Folkhälsomyndigheten 
 

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad 
covid-19 

Infektion.net 

Vägledning för smittspårning av covid-19  Folkhälsomyndigheten 
Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19  Folkhälsomyndigheten 
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/falldefinition-vid-anmalan-enligt-smittskyddslagen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/falldefinition-vid-anmalan-enligt-smittskyddslagen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/vagledning-och-stod/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-anvandning-av-antigentester-vid-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-anvandning-av-antigentester-vid-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-smittsamhetsbedomning-vid-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/instruktion-for-anmalan-i-sminet-avseende-fall-som-konstaterats-ha-covid-19-sjukdom-genom-positivt-antigentest/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/instruktion-for-anmalan-i-sminet-avseende-fall-som-konstaterats-ha-covid-19-sjukdom-genom-positivt-antigentest/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/instruktion-for-anmalan-i-sminet-avseende-fall-som-konstaterats-ha-covid-19-sjukdom-genom-positivt-antigentest/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgarder-mot-spridning-av-covid-19-rekommendationer-till-vard-tandvard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgarder-mot-spridning-av-covid-19-rekommendationer-till-vard-tandvard-och-omsorg/
https://infektion.net/nationellt-vardprogram-covid19/
https://infektion.net/nationellt-vardprogram-covid19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-smittsamhetsbedomning-vid-covid-19/
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19. Bilaga 1. Rekommenderad personlig 
skyddsutrustning 

 
Att följa basala hygienrutiner och klädregler är den viktigaste åtgärden för att 
förebygga smittspridning oavsett agens. 
 
1. Minimal risk för smitta 
Mer än 2 meters avstånd från patient 
med misstänkt eller bekräftad covid-
19 smitta (OBS! Gäller inte vid 
aerosolgenererande procedurer), ex att 
prata med patienten 

Ingen skyddsutrustning krävs  

2. Vid stänk och droppsmitta 
Ex. provtagning för covid-19 (PCR, 
antigentest), vård av patient med 
misstänkt eller bekräftad covid-19 
smitta utan aerosolgenererande 
procedurer 

Vätskeavvisande munskydd IIR 
Visir eller skyddsglasögon  
Engångs plastförkläde  
 
OBSERVERA! Händer och underarmar ska 
desinfekteras mellan arbetsmoment och mellan 
patienter 
 
OBSERVERA vid arbete i lokaler med okänd eller 
undermålig ventilation (riskbedömning ska 
genomföras) ska andningsskydd FFP2/FFP3 utan 
ventil användas istället för munskydd IIR 

3. Aerosolgenererande procedurer 
vid vård av patienter med misstänkt 
eller bekräftad covid-19 
 

Andningsskydd av typen FFP2 eller FFP3 
alternativt andningsmask/skyddsmask (flergångs)  
 
Visir som täcker hela ansiktet vid användning av 
FFP2 eller FFP3 
När man använder ansiktsmask (flergångsmask) 
kan man behöva kort visir eller skyddsglasögon 
 
Engångs plastförkläde  
 
OBSERVERA! Händer och underarmar ska 
desinfekteras mellan arbetsmoment och mellan 
patienter 
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4. Vid arbete i 
bostad/lokaler/inrättning* (ex arbete i 
annans hem) där personer har 
misstänkt, eller konstaterad covid-19 
med ventilationen vilken inte är 
tillräcklig för att föra ut smittämnen 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift  
 
Ex hemtjänst, mobilt team, 
hemsjukvård, mm 
 

Andningsskydd av typen FFP2 eller FFP3 
alternativt andningsmask/skyddsmask (flergångs)  
 
Visir som täcker hela ansiktet vid användning av 
FFP2 eller FFP3 
När man använder ansiktsmask (flergångsmask) 
kan man behöva kort visir eller skyddsglasögon 
 
Engångs plastförkläde  
 
OBSERVERA! Händer och underarmar ska 
desinfekteras mellan arbetsmoment och mellan 
patienter 

* Fastighetsavdelning/ägare ansvarar för att ventilationen uppfyller 
Arbetsmiljöverkets krav för smittrisker på arbetsplatsen (avsnitt 5). 
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20. Bilaga 2 Smittsamhetsbedömning 
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