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Handläggningsstöd vid misstanke om  

Covid-19 

Utifrån den allmänna spridning som nu finns i samhället och i Tibro kommun skall vi om 

Patienter, vårdtagare, brukare uppvisar kliniska symtom som kan härledas till misstanke 

om Covid- 19 skall nedan åtgärder vidtas  

Vid misstanke om smitta skall omvårdnad, medicinska och sjukvårdande insatser ges 

utan undantag till patienten/vårdtagare/brukare som denne är i behov av. 

 

OMEDELBAR ÅTGÄRD: 

Patienter/vårdtagare/brukare som uppvisar dessa symtom ska vistas på rummet. 

Håll dörren till patientens/omsorgstagarens rum stängd. 

Följ basala hygienrutiner, använd skyddsutrustning enligt riktlinje. 

Följ Rutin vid misstänkt fall/bekräftat fall av Covid – 19 inom 

kommunal vård och omsorg  
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Om patienten/omsorgstagaren är inskriven i kommunal hälso-och sjukvård 

Kontaktas tjänstgörande ansvariga sjuksköterska 

 

Tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för att  

Kontakta medicinsk ansvarig läkare Primärvården 

 Kontakta Enhetschef, vid obekväm tid kontaktas Chef i beredskap  

Sjuksköterska dokumenterar i Loggbok vid luftvägssymtom misstänkt covid-19 

 

Enhetschef /Chef i beredskap ansvar för att  

Kontakta verksamhetschef för information och fortsatt åtgärder 

Verksamhetschef ansvar för att  

Kontakta socialchef  

Kontakta Enhetschef för Hälso- och sjukvårdspersonal vid obekväm tid, utifrån   

behov  

 Informera MAS  

 

Om omsorgstagare inte är inskriven i kommunal hälso-och sjukvård 

  

Kontaktar hen själv 1177 eller vårdcentral per telefon om hen själv kan utföra 

detta. Vid svåra symtom ring 112. 

Omvårdnadspersonal som får kännedom om detta ansvara för att kontakta 

Enhetschef /chef i beredskap 

Omvårdnadspersonal ansvarar för att kontakta chef i beredskap /enhetschef 

om inte omsorgstagare inte själv kan ringa 1177 

Omvårdnadspersonal alternativt chef ringer 1177 därefter följs 

rekommendationer som ges. 
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/Enhetschef /Chef i beredskap ansvar för 

Kontakta verksamhetschef  

Verksamhetschef ansvar för att  

Kontakta socialchef  

Enhetschef dokumenterar i Loggbok vid luftvägssymtom misstänkt covid-19 

Viktigt att information når alla medarbetare som är berörda utifrån de professioner 

som ingår i teamsamverkan kring patienten för att så snart som möjligt. 

 

FÖRHINDRA SMITTSPRIDNING 

Patient/vårdtagare/brukare som har symtom ska vistas på rummet och inta alla måltider 

där. Håll dörren till pat. rum stängd. 

Sätt upp någon indikering på att kontakta personal innan besök på rum  

Avdela, begränsa antal personal att vårda enbart sjuk/smittad i möjligast mån, Gäller alla 

tider på dygnet. 

Följ basala hygienrutiner, använd skyddsutrustning enligt riktlinje. 

Skylt sätts upp i entrén på äldreboendet ”Covid-19, smitta”. 

Hemvård 

Avdela, begränsa antal personal att vårda enbart sjuk/smittad. Gäller alla tider på dygnet. 

Smittspårning påbörjas enligt Regional / Lokal rutin Screening – smittspårning 

inom kommunal vård och omsorg äldre 
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Mer information se länkar 

Covid- 19 Regional rutin 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44910/V%C3%A5rd

hygien%20-%20Coronavirus%202019-nCoV.pdf?a=false&guest=true 

Covid -19 vid ordinärt boende 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45436/Covid-

19%20i%20ordinärt%20boende.pdf?a=false&guest=true 

Covid -19 vid särskilda boendeformer LSS 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45434/Covid-

19%20inom%20särskilda%20boendeformer%20och%20LSS.pdf?a=false&guest=true 

Lokal rutin – Screening - smittspårning 

https://www.tibro.se/globalassets/c.-inredan/10.-socialtjansten/coronainfo/lokal-rutin-

screening-smittsparning-inom-kommunal-vard-och-omsorg-aldre-baserad-pa-regional-

rutin-4.0.pdf 

 

 

 

Sjukvårdsupplysning1177 

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-

coronavirus/ 
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