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1 Bakgrund och syfte  
 
Sedan december 2019 har viruset som  benämns Coronavirus, covid-19, spridit sig från Kina till 
övriga världen. Covid-19 är klassad som en allmänfarlig sjukdom och vi har därmed anmälningsplikt till 
smittskyddsläkare vid misstanke om smitta. 
 
Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer löpande risken 
smittspridning och utfärdar rekommendationer för att skydda mot risker för hälsa. Riktlinjen 
uppdateras löpande i enlighet med Folkhälsomyndigheten rekommendationer.  
 
Smittvägar och smittsamhet 
Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och aerosolsmitta från hostningar och 
nysningar, kontaktsmitta genom smittförande sekret samt möjligen genom indirekt kontaktsmitta via 
förorenade ytor, föremål och utrustning. Risken för kontakt- och droppsmitta minimeras genom 
basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och adekvata städrutiner. Särskilt stor 
försiktighet ska iakttas vid arbetsmoment med risk för spridning via aerosol. 
 
Smittsamheten korrelerar troligen med graden av symtom och en infekterad person anses vara 
smittsam från och med symtomdebut. Man är sannolikt mest smittsam i början av sjukdomsförloppet. 
Smitta har i undantagsfall visats kunna förekomma innan första symtom. Smittsamheten bedöms 
kvarstå till personen varit helt symtomfri (feber, luftvägssymtom) under två dygn. Om hosta kvarstår 
två dygn efter övrig symtomfrihet kan personen bedömas som smittfri när det gått minst 7 dagar 
sedan symtomdebut. 
 
Symtomfria personer bedöms i nuläget inte vara smittsamma. 
 
Inkubationstid 
Inkubationstiden för covid-19 är vanligen 2–14 dagar. Medelinkubationstiden är 5–6 dagar.  
 
Kliniska symtom 
Den kliniska symtombilden innefattar allt från milda symtom som hosta och feber till svåra 
luftvägsbesvär i form av lunginflammation och svår nedre luftvägsinfektion. Symtom som allmän 
sjukdomskänsla, muskelvärk och gastrointestinala besvär förekommer också. Lindrig sjukdomsbild 
med lättare luftvägssymtom och feber är vanlig. 
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2 Riktlinje 
 
Medarbetare 
 

1. Om medarbetaren insjuknar i luftvägssymtom ska medarbetaren som vanligt stanna hemma 
och sjukskriva sig. Medarbetaren ska stanna hemma tills symtomfrihet i varat i två dagar, om 
hosta kvarstår två dygn efter övrig symtomfrihet, till det gått 7 dagar sedan symtomdebut. 
Sjuklön utgår enligt gällande regler. 

2. Om medarbetaren behöver uppsöka sjukvård på grund av luftvägssymtom ska medarbetaren 
uppge att personen arbetar inom vård- och omsorg, för sjukvårdens eventuella 
ställningstagande om provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

3. Om medarbetare stannar hemma efter att blivit anvisad av läkare till karantän, ska 
medarbetaren istället söka smittbärarpenning. 

4. Om medarbetaren enligt punkt 3 varit anvisad till karantän och uppvisat genom provtagning 
att personen inte är smittad, ska medarbetaren återgå i tjänst. 

5. Om medarbetaren har en person med bekräftad covid-19 i familjen, ska medarbetaren som 
är symtomfri arbeta som vanligt, men vara extra uppmärksam på symtom. Vid symtom, se 
punkt 1. 

 
Brukare 

 
1. Vid arbete med person som har bekräftad covid-19 utan symtom, utförs arbetet i enlighet 

med behandlande läkares riktlinjer.  
2. Vid arbete med person som har bekräftad covid-19 och som uppvisar symtom. Kontakt ska 

tas med ansvarig/behandlande läkare för vidare instruktioner. Under tiden följs Team Olivias 
övergripande rutiner: 

a. rutin för hygienrutiner vid smitta, covid-19 
b. rutin för omvårdnadsprinciper vid smitta, covid-19 
c. rutin för personlig skyddsutrustning, covid-19 

3. Med pågående samhällsspridning av covid-19 betraktas alla personer som uppvisar 
luftvägssymtom som misstänkta fall. Vid arbete med person som har luftvägssymtom ska 
arbete utföras i enlighet med respektive sjukvårdsregions/ansvarig läkares direktiv om 
personlig skyddutrustning.  

4. Vi avråder närstående och företrädare att besöka verksamheterna vid icke nödvändiga besök. 
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Öppenhet och information är viktigt när vi möter smittsamma sjukdomar. Informera och diskutera 
om denna riktlinje på arbetsplatsträffar och andra mötesforum. Med insikt om sekretess och 
integritet, diskutera hur ni möter kunder och dess företrädare i de olika situationerna som beskrivs 
ovan. 

När fall konstateras, kontaktas även Team Olivias MAS/Hälso- och sjukvårdschef: 

Karin Winther       karin.winther@olivia.se       tel: 0733874927 

 

Övrig information att ta hänsyn till: 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrif
ter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/cov
id-19/ 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittris
ker-afs-20184/ 

3 Målgrupp  
Denna riktlinje gäller för följande enheter inom Team Olivia: 

Alla enheter i Sverige 

Individuellla anpassningar och avsteg från riktlinjen kan förekomma och ska då dokumenteras. 

4 Roller och ansvar  
Hälso-och sjukvårdschef för Team Olivia ansvarar för att förvalta och revidera denna riktlinje/rutin. 
VD i respektive bolag i Team Olivia är ytterst ansvarig för att den tillämpas i det egna bolaget, 
inklusive att definiera ansvar och roller. 
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