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☐ RIKTLINJE  ☒ RUTIN 
Dokumentnamn:   

      

Beställning och leverans av skyddsutrustning  
 
Framtagen av: 

MAS Eva-Karin 
Stenberg 
MAR Åsa 
Rydberg 

Gäller from: 

 2022-02-08 
Gemensam 
med Regionen: 

 

☐ Ja 

☒ Nej 

Gäller egen regi: 

☒ Ja  ☐ Nej 
Gäller privat regi: 

☐ Ja  ☒ Nej 
Gäller intraprenad: 

☒ Ja  ☐ Nej 

Process 
hänvisning: 

  
 

Godkänd av: 

   
Gäller tom:   

 
Uppdaterad av: 

 Åsa Rydberg 
Uppdateringsdatum:  

  

 

Revisionshistorik 
 

Datum för revidering och uppdatering Beskrivning 

2022-02-08 Information om beställning av skyddsutrustning 
till buffertförråd  via separat beställningssida i 

Doris. 

2021-12-10 Förändrat arbetssätt för socialförvaltningen vid 

beställning av skyddsutrustning vid misstänkt 
smitta. 

 

 

Inledning 
Varje enhet ska ha en viss mängd skyddsutrustning för att direkt kunna påbörja användning 

vid misstänkt smitta. Mängden skyddsutrustning ”i egen buffert” ska räcka till för att möta 

behovet av ca 5 st. smittade patienter i 48 timmar. 

Beställning av skyddsutrustning sker via separat beställningssida i ”Doris”.  

 

Privata utförare ansvarar för all skyddsutrustning via egna avtalade leverantörer. 

 

Vid misstänkt/  konstaterad smitta covid 19 ska andningsskydd användas de första sju 

dagarna sedan symptomdebut. Andningsskydd ersätter då munskydd vid längre tids 

patientnära arbete (mer än 15 min och närmare än två meter) hos nyinsjuknade patienter.  

 

 

Genomförande 
 

 

Vid behov av skyddsutrustning vid misstänkt smitta Covid -19  

 

Vardagar kl. 8-16 

 

Hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen 

Använder den skyddsutrustning som finns på enheten. 

Om ett akut behov uppstår av mer utrustning kontaktas samordnad varudistribution/Halmstad 

Delivery för en ”akutbeställning” (före kl. 15.30). 
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Enheterna kan även låna skyddsutrustning mellan sig tills en beställning är levererad. 

Om det visar sig att patienten inte har någon smitta behåller enheten de material som är 

levererade. 

 

 

Misstänkt smitta under kvällar och helger 

 

Enheterna ska i första hand se till så att de har skyddsutrustning som räcker för en 

längre period. 

 

Hemvårdsförvaltningen 

 Ansvarig sjuksköterska eller chef i beredskap (gäller äldreboenden) ansvarar för 

beställning och tar kontakt med larmpatrullen 070-916 23 19  för leverans av 

skyddsutrustning till aktuell enhet.  

 Larmpatrullen levererar av den skyddsutrustning som finns på Skyttevägen 32. 

 

Socialförvaltningen 

 Personal på enheten ansvarar för beställning och tar kontakt med serviceteam/natteam, 

telefonnummer 0730-21 00 48/0761-41 78 60 för leverans av skyddsutrustning till 

aktuell enhet. 

 Serviceteam/natteam levererar av den skyddsutrustning som finns på Skyttevägen 32. 

 

Särskilda boenden och hemtjänst i hemvårdsförvaltningen 

 Vid behov av skyddsutrustning tar ansvarig sjuksköterska kontakt med  

Trygghetslarmet på telefon nr: 035-139717. 

 Enheten hämtar av den skyddsutrustning som finns på Skyttevägen 32. 

 

 

Vid behov av skyddsutrustning vid konstaterad smitta Covid -19 

 

Vardagar dagtid kl. 8-16 

 

Hemvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen 

Vid konstaterad smitta Covid-19 kontaktas Halmstads Delivery för en leverans. 

En framtagen beställningsblankett ska användas. 

 

Beställning: 
 

1. Använd blanketten ”Beställa skyddsutrustning vid smitta, Halmstad Delivery”.  

2. Börja med att fylla i information om din verksamhet och ange leveransdatum 

3. Ange antal förpackningar av de produkter du vill ha 

4. Lägg ett mejl till kommun@halmstaddelivery.se med ämnesfält Skyddsmaterial och 

bifoga beställningsblankett 

5. Du kommer att få bekräftelse från Halmstad Delivery att din beställning är mottagen. 

6. Sista beställningstid för leverans samma dag är kl. 15:30. 

Vid leverans: 

1. Leverans sker inom 3h efter att beställningen är gjord. 

2. Vid leverans kvitterar godsmottagare beställningsblankett 

file://///skynet.halmstad.se/gemensam/HE-MAS/MAS%20MAR%20handbok%20p%25C3%25A5%20webben/Coronavirus%20covid%2019/Skyddsutrustning/Bestalla-skyddsutrustning-feb-22.pdf
mailto:kommun@halmstaddelivery.se
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Efter leverans: 

1. Halmstad Delivery skickar bifogad blankett till önskad mejladress 

 

 

Vid konstaterad smitta Covid-19 på helger 

 

Hemvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen 

Den skyddsutrustning som finns på varje enhet ska utgöra en buffert vid konstaterad smitta 

under helger. Om enheten får brist på skyddsutrustning får man låna utrustning från en annan 

enhet.  

Ansvarig sjuksköterska (privat äldreboende)/chef i beredskap (särskilt boende)/tjänstgörande 

personal (hemtjänst, HoF) inom hemvårdsförvaltningen (inkl. privata utförare) och chef i 

beredskap (socialförvaltningen) ansvarar för uppdraget under helgen. Om enheten inte själva 

kan hämta skyddsutrustning så kontaktas trygghetslarmet. 

  

För patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården (enbart hemtjänst/trygghetslarm) tar 

samordnande sjuksköterska (TeleQ) kontakt larmpatrullen för leverans av skyddsutrustning 

från Skyttevägen 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


