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Åtgärdschecklista vid covid-19 i särskilt boende
enligt SoL och LSS eller korttidsenhet
Till dig som chef
Förutom checklistan rekommenderas genomgång av:




Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid 19 på
korttidsenhet och särskilt boende
Utökad provtagning (screening) för covid-19 vid utskrivning från sjukhusvård, vid
in- och överflyttning inom kommunal vård och omsorg
Smittspårning vid nyupptäckt fall hos vårdtagare på särskilt boende enligt SoL
och LSS eller korttidsenhet

Vid misstänkt fall med symtom på covid-19 på
korttidsenhet och särskilt boende
Hänvisa vårdtagare till att vistas i egen lägenhet/rum med egen toalett och
dusch.
Tillämpa skärpta hygienrutiner.
Säkerställ tillgång till och användning av adekvat skyddsutrustning samt att
avklädning av skyddsutrustning sker på ett säkert sätt.
Kontakta sjuksköterska för bedömning som i sin tur kontaktar läkare efter
behov för medicinsk bedömning och ställningstagande till provtagning.
Avdela om möjligt särskild omvårdnadspersonal för vård- och omsorg till
vårdtagare med symtom dag och natt.
Uppmuntra till extra vaksamhet på symtom hos övriga vårdtagare.
Vid negativt provsvar hos vårdtagare med symtom på covid-19
Vårdtagare ges omsorg utifrån en medicinsk bedömning. Tillämpa adekvata
vårdhygieniska åtgärder utifrån symtombilden.

Vid konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och
särskilt boende
Vidta begränsande åtgärder redan vid ett fall på enheten. Samtliga
vårdtagare på enheten hänvisas till att vistas så mycket som möjligt i egen
lägenhet/rum.
Tillämpa skärpta hygienrutiner.
Säkerställ tillgång till och användning av adekvat skyddsutrustning samt att
avklädning av skyddsutrustning sker på ett säkert sätt.
Se till att alla vårdtagare uppmanas till och eventuellt får hjälp med att tvätta
händerna ofta och noga.
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Avdela om möjligt särskild omvårdnadspersonal för vård- och omsorg till
vårdtagare med konstaterad smitta dag och natt.
Se till att daglig symtomkontroll utförs på övriga vårdtagare på enheten.
Använd checklista för symtomkontroll vårdtagare
Informera vårdtagare på enheten om att begränsande åtgärder vidtas på
grund av konstaterad covid-19. Sekretess råder kring vilken person som
insjuknat.
Informera närstående om att begränsande åtgärder vidtas på grund av
konstaterad covid-19. Sekretess råder kring vilken person som insjuknat.
Säkerställ att daglig städning sker hos vårdtagare samt i gemensamma
utrymmen och personalutrymmen.
Inflyttning av ny vårdtagare till enheten, korttidsplats eller växelvård bör
inte ske när smitta finns på enheten.
Vårdtagare med covid-19 smittfriförklaras av sjuksköterska i samråd med
läkare. Vägledning för smittfriförklaring
Tillämpa begränsande åtgärder på enheten tills 14 dagar gått från sista
exponeringstillfället. Efter smittfriförklaring av bekräftat fall kan
restriktioner hävas för den enskilde vårdtagaren.
Smittspårning vid nyupptäckt fall hos vårdtagare med covid-19
Kartlägg och upprätta kontaktlista för smittspårning på alla vårdtagare på
enheten, samt personal och andra personer som har varit i kontakt med
smittad vårdtagare. Detta oberoende om skyddsutrustning används eller inte.
Informera vårdtagare på enheten, personal och andra personer att de kan ha
blivit utsatt för smitta och att de ska vara observanta på symtom under 14
dagar från sista möjliga smittotillfället. Sekretess råder kring vilken person
som insjuknat. Överlämna:




Informationsblad till vårdtagare/brukare
Information till personal
Informationsblad till närkontakter

Överlämna kontaktlista för smittspårning till ansvarig vårdcentral för
ordination. Efterhör när provtagningsunderlag (ordination) finns tillgängligt.
Se till att provtagning utförs av vårdtagare på boendet.
Hänvisa personal till sin vårdcentral för provtagning mån-fredag. Överlämna
skriftlig Information till personal som provtas för covid-19 i samband med
smittspårning i kommunal vård och omsorg
Vid negativt provsvar i samband med smittspårning vid nyupptäckt fall
Se till att daglig symtomkontroll utförs på vårdtagare. Använd checklista för
symtomkontroll vårdtagare
Säkerställ att provtagning upprepas på vårdtagare efter 3-6 dagar. Ytterligare
provtagning kan bli aktuellt om symtom uppstår under inkubationstiden på
14 dagar.
Provtagning upprepas på personal endast om symtom tillkommer. Personal
kontaktar då sin vårdcentral. Be personal återkoppla till dig om provsvar.
Vid positivt provsvar i samband med smittspårning vid nyupptäckt fall
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Följ Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid 19
på korttidsenhet och särskilt boende.
Ny smittspårning startar av nytt positivt fall. Kartlägg och upprätta ny
kontaktlista för smittspårning på vårdtagare, personal och andra kontakter
som varit i kontakt med smittad vårdtagare.
Informera eventuellt nya vårdtagare på enheten och andra nya personer att
de kan ha blivit utsatt för smitta och att de ska vara observanta på symtom
under 14 dagar från sista möjliga smittotillfället. Sekretess råder kring vilken
person som insjuknat. Överlämna:




Informationsblad till vårdtagare/brukare
Information till personal
Informationsblad till närkontakter

Provtagning enbart på personer med symtom.
Sammanställning av smittspårning kring första nyupptäckta fallet
Sammanställ en slutrapport efter smittspårning. Görs då kartläggning är
gjord, kontakterna listade och informerade samt provtagning nr 1 och nr 2 är
utförd och svar finns.
Skicka en kopia av sammanställningen till Medicinskt ansvarig
sjuksköterska och till Smittskydd Vårdhygien.

Vid inflyttning från ordinärt boende, efter sjukhusvård samt efter
mottagningsbesök
Särskilda boendeformer och korttidsplats
Säkerställ om möjligt om det finns information om det funnits fall av covid19 på den enhet som vårdtagaren flyttar ifrån och om vårdtagaren kan vara
exponerad och i så fall på vilket sätt. Exempelvis bor eller har bott
tillsammans med person som har covid-19.
Provtagning (screening) för covid-19 utförs på vårdtagaren helst så att svar
föreligger vid inflyttning/överflyttning. Undantag från provtagning är de som
har eller haft en bekräftad covid-19 infektion inom 6 mån, kortare
mottagningsbesök eller dialys där transport till och från enheten sker under
ordnade former. Prov ska inte vara äldre än 2 dygn vid utskrivning från
sjukhus. Övrig screening utförs mån-fredag.
Vårdtagare utan symtom, som inte utsatts konstaterad smitta ges vård och
omsorg enligt vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild
skyddsutrustning.



Vid avsaknad av aktuellt provsvar hänvisas vårdtagaren att vistas i eget
rum/lägenhet i väntan på provsvar.
Vid negativt provsvar kan vårdtagaren vistas och röra sig på enheten.

Vårdtagare utan symtom, som utsatts för konstaterad smitta



ska om möjligt vistas i sitt rum/lägenhet tills 14 dagar gått från senast
möjliga kontakt med smittsam person. Detta oavsett provsvar.
ska observeras och bedömas med fokus på infektionssymtom dagligen
under 14 dagar från senast möjliga kontakt med smittsam person. Använd
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checklista för symtomkontroll vårdtagare
Vårdtagare utan symtom, bedömd som närkontakt ses inte som smittsam,
men löper risk att insjukna. Ges vård och omsorg enligt vanliga
hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.
Vårdtagare utan symtom, bedömd som hushållskontakt löper stor risk att
insjukna med symtom och ses som ett misstänkt fall det vill säga smittsam
i 7 dagar efter att det bekräftade fallet provtogs. Ge vård och omsorg med
fokus på skärpta hygienrutiner med särskild skyddsutrustning (munskydd
och visir) under de första 7 dagarna. Därefter tillämpas vanliga
hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.

Positivt provsvar hanteras enligt Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller
konstaterat fall av covid 19 på korttidsenhet och särskilt boende. Önskvärt är
att vårdtagaren skrivs ut till särskild covid-enhet om det finns i kommunen.
Säkerställ att provtagning upprepas på vårdtagare med negativt provsvar
efter 3-6 dagar. Ytterligare provtagning kan bli aktuellt om symtom uppstår
under inkubationstiden på 14 dagar.
Beviljad växelvård
Se till att provtagning utförs inför första växelvårdstillfället. Upprätta
därefter en individuell plan för bedömning och provtagning utifrån ex
mängden olika sociala kontakter som vårdtagaren har. Planen upprättas
tillsammans med den som har hälso- och sjukvårdsansvar.
Efter provtagning vidtas åtgärder utifrån se rubrik särskilda boendeformer
och korttidsplats.
Säkerställ att provtagning upprepas på vårdtagare med negativt provsvar
efter 3-6 dagar.
Se till att symtomkontroll utförs inför varje växelvårdstillfälle. Använd
checklista för symtomkontroll vårdtagare
Vårdtagare som inte provtagits (ska inte ha symtom och inte utsatts för
konstaterad smitta), vistas och rör sig fritt på enheten, förutsatt att
vårdtagaren undviker nära kontakter. Ges vård och omsorg enligt vanliga
hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.
Efter mottagningsbesök inom sjukvården
Vårdtagaren kan vistas och röra sig fritt på enheten, förutsatt att vårdtagaren
undviker nära kontakter. Ges vård och omsorg enligt vanliga hygienrutiner,
det vill säga utan särskild skyddsutrustning.
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