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Checklista vid misstänkt smitta/smitta av Covid -
19 hos vårdtagare 

• Sjuksköterska som är i tjänst kontaktar medicinskt ansvarig läkare som i de flesta fall är 

vårdcentralens läkare/jourläkare. Det är en medicinsk bedömning om det är ett misstänkt 

fall. Gäller det omsorgstagare utan kommunal hälso- och sjukvård kan det vara lämpligt att 

personal/enhetschef bistår att de ringer 1177. 

• Informera verksamhetschef och MAS 

• Var extra noga med patientsekretessen! 

• Enhetschef för loggbok över smittade vårdtagare som ej har HSL. För de som har HSL 

ansvarar sjuksköterska för att föra loggbok. 

• Patienter/vårdtagare som uppvisar dessa symtom ska vistas på rummet och inta alla 

måltider där.  

• Håll dörren till patientens/omsorgstagarens rum stängd 

• Sätt upp indikering på att kontakta personal innan besök på rum. (Ej vid ordinärt boende) 

• Avgränsa personal att vårda enbart misstänkt smittad. Gäller alla tider på dygnet. 

• Instruera patient i hosthygien och vid behov förses med engångsnäsdukar och soppåse för 

uppsamling samt information om noggrann handtvätt efteråt. Bistå dem som behöver hjälp. 

• Anhöriga som besöker bör om möjligt hålla avstånd till patienten och instrueras om 

handhygien. (detta i de fall omständigheter gör att anhöriga vill vara i närhet som 

exempelvis vid försämrat tillstånd som bedöms vara i ett senare palliativt skede) Inget krav 

på personlig skyddsutrustning till anhöriga som inte deltar i den patientnära vården. 

• Anhöriga ska inte vistas på rummet under pågående aerosolbildande procedurer. 

• Om möjligt används engångs och rumsbunden utrustning/materiel till patient i första hand 

men även eftersträva till övriga boenden. 

• Skyddsutrustning enligt regional rutin. 

• Minimera antalet personer i verksamheten ex. lokalvårdare, vaktmästare mm. 

• Alla boende uppmanas att vistas så mycket som möjligt i sina lägenheter/rum. 

• Alla boende äter inne på rummen.  

• Påminn alla patienter/vårdtagare om god handhygien och bistå de som behöver hjälp. Det 

viktigaste av allt är att fortsätta arbeta enligt basala hygienrutiner. 

• Läkare ska informera patienten och efter bedömning av samtycke informera anhöriga till 

patienten.  

• Enhetschef informera medarbetare som arbetar med patienten samt platsombudet. 

•  När en patient på boendet är positiv för covid-19 måste man utgå från risk för 

spridning på boendet. Samtliga patienter med luftvägsinfektionssymtom och 

epidemiologiska samband (exempelvis samma personal, gemensamma måltider, 

gemensamma utrymmen/lokaler/avdelning) bör betraktas som misstänkt covid-19 

smittade och att det kan finnas pågående smittspridning på boendet. 

• Följ aktuell rutin för smittad avfallshantering. 
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Checklista vid misstänkt 
smitta/smitta av Covid-19 hos 
personal 
 

• Var noga med sekretess utifrån smittad person! 

• Vid misstanke om smitta – gör utan dröjsmål anmälan om ”Allvarligt tillbud utan 

personskada” utifrån att personal kan ha utsatts för smitta med anledning av att 

skyddsrutiner eller skyddsåtgärder på arbetsplatsen har brustit. Anmälan görs via 

www.anmalarbetsskada.se . 

• Vid konstaterad smittad medarbetare – gör utan dröjsmål anmälan om ”Allvarlig 

arbetsolycka” via www.anmalarbetsskada.se.  

Detta ska göras om medarbetarens smittats utifrån att skyddsrutiner eller skyddsåtgärder 

på arbetsplatsen har brustit.  

Anmälan ska göras i samråd med skyddsombud och den drabbade och dessa ska ha en 

kopia av anmälan. 

• Vid exponering av smittämnen i verksamheten - dokumentera händelseförloppet enligt 

”Mall rapportering och dokumentation exponering för smitta” som finns på Inredans 

startsida. Dokumentet sparas hos ansvarig chef i låsbart skåp.  

• Aktivera prioriteringslista vid behov vid bristande personalförsörjning.  

• Vid återgång till arbete efter sjukdom kontaktas enhetschef. Följ folkhälsomyndighetens 

och/eller läkarens rekommendationer.  

• Följ checklista provtagningsindikationer from v.20 2020. 

• Vid behov av samtalsstöd finns företagshälsovården Avonova (rådgör med 

verksamhetschef eller HR). 

• För loggbok om smittad personal. 

• Informera verksamhetschef. 

• Uppdatera riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv. Involvera skyddsombud! 
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