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Inledning 

Detta är en rutin som är framtagen av MAS och Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård i 

Halmstads kommun. 

Rutinen ska användas vid handläggning av patient med misstänkt Covid-19- smitta. 

 

Skyddsutrustning hos misstänkt eller bekräftad covidpatient 

Hos misstänkt eller bekräftad covidpatient vid vård inom 2 m används: 

 Engångs plastförkläde utan ärm eller långärmad rock 

 Visir + munskydd  

 Under patientens sju första sjukdomsdagar, efter symtomdebut, ersätts munskydd med 

andningsskydd vid patientnära arbete. 

 Handskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor 

 

Vid misstänkt smitta isoleras patienten i sin bostad om hen inte är så sjuk att 

sjukhusvård behövs. 

 Sjuksköterska informerar sin enhetschef samt omsorgspersonalens enhetschef dagtid 

måndag – fredag om misstänkt smitta.  

 Obekväm arbetstid informeras chef i beredskap 7-17. 

 Rapport om misstänkt covid-19 till aktuell personalgrupp, larmpatruller och nattpatrull. 

 Sjuksköterska dokumenterar ”Misstänkt covid-19” i huvudbild i Magna Cura. Ta bort 

texten om provsvaret är negativt eller ändra till ”Positiv covid-19 samt datum” om så är 

fallet. 

 Patient informeras av sjuksköterska om inte vårdcentral utfört detta. 

 Anhörig bör informeras om samtycke finns. 

 

För beslut om provtagning ska sjuksköterska kontakta läkare: 

 Vårdcentral 

 Hemsjukvårdsläkare 

 Hallandsjouren (beredskapsjour) kontaktas när vårdcentralen är stängd. 

 Läkare bedömer behov av fortsatt vårdnivå samt bedömning om prov för covid-19 ska 

tas.  

 Sjuksköterskan följer upp patientens provsvar i NPÖ. Ibland meddelar även ansvarig 

läkare eller Hallandsjouren positiva provsvar.  

 Skyddsutrustning används. 

 Bekräftade fall av Covid-19 rapporteras till MAS via meddelande i Magna Cura. 

Patientens namn och personnummer samt vilket område/boende patienten bor i ska anges. 

 

 
Åtgärder då en patient uppvisar luftvägssymtom, hosta med eller 
utan feber och inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård, 
men har hemtjänst eller andra omsorgsinsatser 

 Omsorgspersonalen inhämtar kundens samtycke och kontaktar därefter den 

vårdcentral där kunden är listad, Tonval 9 (Tele Q) (på helgen kommer man att bli 

kopplad till närsjukvårdens kväll- och helgmottagning). 
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 Omsorgspersonalen använder skyddsutrustning i alla vårdsituationer. 

 Omsorgspersonalen informerar närsjukvården om patientens hälsotillstånd och symtom 

enligt S-BAR.  

 Omsorgspersonalen begär skyndsam återkoppling från närsjukvården för att få 

information om fortsatt medicinsk handläggning.  

 Den omsorgspersonal som kontaktar vårdcentralen och lämnar sitt telefonnummer för 

återkoppling försäkrar sig om att telefonen kommer att vara bemannad tills 

närsjukvården återkopplat.  

 Bekräftade fall av covid-19 rapporteras till MAS av enhetschef via meddelande i 

Magna Cura. Patientens namn och personnummer samt vilket område/boende patienten 

bor i ska anges. 

 

Patienten isoleras i sin bostad om hen inte är så sjuk att sjukhusvård behövs. 

 Omsorgspersonal informerar sin enhetschef eller chef i beredskap. 

 Rapport om misstänkt covid-19 till aktuell personalgrupp, larmpatruller eller andra 

berörda personalgrupper  av enhetschef. 

 Enhetschef dokumenterar ”Misstänkt covid-19” i huvudbild i Magna Cura. Ta bort 

texten om prov är negativt eller ändra till ”Positiv covid-19” om så är fallet. 

 Anhörig bör informeras om samtycke finns. 

 På obekväm arbetstid dokumenterar samordnare i kvälls och nattpatrull att 

patient/kund är ”Misstänkt covid -19”  i huvudbild 

 Om sjuksköterska gjort tillsyn obekväm arbetstid ska sjuksköterskan dokumentera att 

patient/kund är ”Misstänkt covid – 19” i huvudbild. 

 

Särskilt boende  

 Information sätts upp på avdelning eller enhet vid bekräftad covid-19 smitta. 

Avdelningen isoleras. Anhöriga informeras om att smitta finns och avråds från att 

komma på besök på avdelningen. 

 Smittspridning sker lättare på ett särskilt boende där medarbetare går från lägenhet till 

lägenhet och de boende vistas i allmänna utrymmen och hemma hos varandra.  

 Patient med misstänkt eller konstaterad smitta vistas så långt som möjligt i sin 

lägenhet tills bedömningen är att patienten är smittfri. Ställningstagande till 

sjukhusvård. 

 Påbörja kohortvård 
 

 

Provsvar för patienter inskrivna i kommunal hälso-och sjukvård 

Dagtid måndag -fredag 

 Provsvar återkopplas dagtid mån-fredag till ansvarig sjuksköterska i Tele Q av 

ordinerande läkare/vårdcentral. Alternativt så kontrollerar ansvarig sjuksköterska i 

NPÖ. 

 Ansvarig sjuksköterska informerar resultatet av provsvaret till berörd enhetschef inom 

hemtjänst, särskilt boende och inom Socialförvaltningens enheter. 
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Obekväm arbetstid dagtid 

 Provsvar som ordinerats av Hallandsjouren följs upp av ansvarig sjuksköterska. 

 Hallandsjouren ringer ut positiva provsvar. Provsvaren förmedlas ut till Enhetschef i 

beredskap av Tele Q sjuksköterska. 

Kväll  

 Provsvar för patient inskriven i kommunal hemsjukvård lämnas normalt inte under 

kvällstid, utan först nästkommande dag.  Åtgärden planeras in i ansvarig 

sjuksköterskas kalender av den sjuksköterska som tar emot provsvaret. Patient 

behandlas som misstänkt smittad till dess verksamheten nåtts av provsvaret. 

Provsvar vid smittspårning och screening ska bevakas dagtid helg och röda dagar 

 Den sjuksköterska som tar provet fre – sö bevakar svar under sitt arbetspass.  

 Sjuksköterska eller provtagningsteamet som tar  screeningprov dag före helgdag 

lägger in bevakning av provsvar  i kalendern 

Provsvar för patienter utan hemsjukvård 

 Provsvar förmedlas av vårdcentral till patient. Enligt regionens rutin kan provsvaret 

efter samtycke från patient ringas ut till Tele Q som i sin tur förmedlar till enhetschef 

Smittspårning 

Positiva fall föranleder smittspårning se rutin från Region Halland; Screening samt 

smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg 

 

Smittfrihet 

Smittfrihet grundas på klinisk bedömning av patientens kliniska status, patientens 

vaccinationsstatus samt tiden från insjuknandet. Det är främst feberfrihet och allmän 

förbättring som är de viktigaste kriterierna. Kvarstående rethosta, nedsatt smak och luktsinne 

bedöms inte bidra till smittsamhet om de andra kriterierna är uppfyllda. Ta alltid hjälp av 

läkare vid tveksamhet om smittfrihetsbedömning. 

 

För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller verifierad infektion med SARS-CoV-

2 (covid-19) gäller  fem dagar varav feberfria i minst två dygn, om de är vaccinerade med tre 

doser eller haft covid-19 inom de tre senaste månaderna. För vaccinerade med färre än tre 

doser gäller istället sju dagar från symtomdebut eller provtagning.  

 

För omsorgstagare på särskilda boenden för äldre samt korttidsvård, miljöer med särskilt 

känsliga individer, så gäller för vaccinerade med tre doser sju dagar efter insjuknande, 

inkluderande minst två dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring.  

Se även Folkhälsomyndighetens :Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19 jan 

2022. 
 

Vårdriktlinjer för covid-19 patient finns i MAS handbok under 
”Corona” 
 

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på 

särskilt boende inom kommunal vård och omsorg  

 

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/553B916A-ED81-4E6C-A05B-17948B025C8A
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/553B916A-ED81-4E6C-A05B-17948B025C8A
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Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-10. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i 

ordinärt boende inom kommunal vård  och omsorg 

 

 

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/5A3CFBD6-610A-40BF-8233-5BE7A280083A
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/5A3CFBD6-610A-40BF-8233-5BE7A280083A

