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Lokal rutin  

Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom 
vård och omsorg – source control.  Version 11 

Regional rutin, ”Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård, 

tandvård och omsorg ” 15 ny version 22 06 03  

Bakgrund och syfte och arbetsgång – se regional rutin  

Förändring i tillämpningen av source control- Source control  

Rekommendation om användning av source control vid allt patient-/omsorgstagarnära 

arbete är borttagen detta kommer även att följas inom Tibro kommuns vård och omsorg 

från och med 2022 – 06–08  

Förändringen motiveras av det bedöms vara ett förbättrat epidemiologiskt läge med 

påtaglig minskad spridning av covid-19 i samhället, detta påvisas även i Tibro kommun. 

Dock kan komma behov av att öka upp till nivå 1, 2 eller nivå 3 utifrån bedömning av 

respektive enhetschef. 

 

 

• Generell tillämpning av source control vid allt patient-/omsorgstagarnära 

arbete rekommenderas inte i nuläget. Det vill säga att munskydd eller visir / 

skyddsglasögon inte är tvingande att bära 

 – Verksamhetsansvarig – enhetschef tillämpar detta,  

tidigast från 2022- 06-08 beroende utifrån situation inom verksamhet.  

 

• I en utbrottssituation kan det, oavsett vårdform, finnas skäl att tillämpa 

source control, nivå 1, 2 alternativt 3  

- Nivån avgörs av verksamhetsansvarig – enhetschef - Rådgör vid behov 

med vårdhygien. 
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Åtgärder för att skydda grupper vid störst risk för allvarlig sjuklighet och att avlida i 

covid -19 behöver fortsatt beaktas varav det kan finnas skäl att fortsatt tillämpa 

source control (munskydd klass II eller IIR) 

• I verksamhet med särskilt infektionskänslig patientgrupp (i första hand på 

sjukhus, dock kan detta även vara aktuellt inom den kommunala vård och 

omsorgen) - Nivå avgörs av verksamhetsansvarig – enhetschef i samråd 

med ansvarig sjuksköterska / ansvarig läkare 

• Vårdnära arbete av personer som av medicinska skäl inte är vaccinerad 

och detta är känt. 

 - Nivå avgörs av verksamhetsansvarig – enhetschef i samråd med 

ansvarig sjuksköterska / ansvarig läkare 

 

Respektive enhetschef har ansvar för att lokal rutin och Generella åtgärder för att 

minska smittspridning av covid-19 inom vård tandvård och omsorg, är på plats och 

efterlevs. 

 

Viktigt fortsatt är som alltid följsamhet till grundläggande vårdhygieniska rutiner, 

inte minst handdesinfektion och korrekt hantering av munskydd och visir är en 

förutsättning för att åtgärderna ska fylla sin funktion. 

Vid bekräftat eller misstänkt fall av covid-19 vårdas patienten/vårdtagaren med 

skyddsutrustning enligt Regional rutin Vårdhygien covid-19. 

 

Vaccination 

Vaccination är den viktigaste åtgärden för att skydda vård- och omsorgstagare och 

personal mot covid-19. Det ligger ett stort ansvar, både på verksamhet och berörda 

individer, för att denna möjlighet utnyttjas till fullo. Målet är att alla vård- och 

omsorgstagare, all personal och alla besökare ska vara vaccinerade enligt 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. (1.) 

 

Annicka Klar      Rikard Strömqvist  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska   Vård och omsorgschef 
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Länkar till regionala rutiner, riktlinjer och FHM rekommendationer 
 
Åtgärder mot spridning av covid-19 - rekommendationer till vård, tandvård och 

omsorg 

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

Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

 

Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård tandvård 

och omsorg, version  

https://alfresco-

offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4r

der%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-

19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%

20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true 

 

 

• Hantering av munskydd - praktisk anvisning, se inredan 

https://www.tibro.se/inredan/forvaltningssidor/socialtjansten2/hsl2/Hygien-och-

smittskydd/ 

 

• Beskrivning av rengöring av visir 

https://www.tibro.se/inredan/forvaltningssidor/socialtjansten2/corona/ 

 

• Se film, Basala hygienrutiner och Covid-19 - Förhindra smittspridning i kommunal 

vård och omsorg. Finns på inredan 

https://www.tibro.se/inredan/forvaltningssidor/socialtjansten2/corona/ 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgarder-mot-spridning-av-covid-19-rekommendationer-till-vard-tandvard-och-omsorg/?pub=101274
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgarder-mot-spridning-av-covid-19-rekommendationer-till-vard-tandvard-och-omsorg/?pub=101274
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
https://www.tibro.se/inredan/forvaltningssidor/socialtjansten2/hsl2/Hygien-och-smittskydd/
https://www.tibro.se/inredan/forvaltningssidor/socialtjansten2/hsl2/Hygien-och-smittskydd/
https://www.tibro.se/inredan/forvaltningssidor/socialtjansten2/corona/
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