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Inledning 
Coronavirus är ett luftvägsvirus som vanligtvis orsakar förkylning. I nuläget är det endast 
provtagning som kan skilja luftvägsinfektioner åt. Liksom andra luftvägsvirus sprids det via 
droppsmitta och kontaktsmitta.  
 
Symtom  
Symtombilden innefattar allt från mild luftvägsinfektion, ofta med hosta, med eller utan feber, 
till svåra luftvägsbesvär i form av lunginflammation. Symtom som allmän sjukdomskänsla, 
nedsatt lukt och smak, muskelvärk, huvudvärk och mag-tarmbesvär förekommer också.  
 
Vid misstänkt/konstaterad covid-19 smitta hos anhörig           
• Hemtjänstpersonal frågar den anhörige om hen varit hos läkare och fått en medicinsk 

bedömning av sina symtom. Uppmana till kontakt med sjukvården för bedömning och 
provtagning.  

• Vid behov kan ansvarig enhetschef ta samtalet med den anhörige. 
• Enhetschef dokumenterar i kundens huvudbild i Magna Cura att anhörig har misstänkt 

eller konstaterad covid-19.  
 

• Hemtjänstpersonal ber anhörig meddela samordnare när hen är symtomfri. 
 

• Smittfrihet uppnås vid 48 h symtomfrihet samt minst 7 dagar i okomplicerat 
normalfall.  
 

• Var mycket uppmärksam på eventuella förkylningssymtom som uppstår under 
inkubationstiden (2-14 dagar) hos kunden.  
 

• Be den anhörige att om möjligt vara i ett annat rum när stöd och hjälp ges till 
kund. 
 

• Skyddsutrustning (visir, andningsskydd eller munskydd, kort eller långärmad 
rock/förkläde) sätts på direkt. Handskar används vid risk för kontakt med 
kroppsvätskor. 
 

• Som en extra försiktighetsåtgärd vid misstänkt/eller konstaterad  covidsmitta ska 
personal under de första sju dagarna från symtomdebut ersätta munskyddet mot  
andningsskydd vid patientnära arbete (<2 meter) vid vårdkontakt > 15 minuter. 

 
Hemtjänst med kommunal hemsjukvård 

• Informera ansvarig chef och sjuksköterska om att det finns misstänkt/konstaterad 
covid-19 smittad anhörig 
 

• Sjuksköterska samtalar med den anhörige om behovet av medicinsk bedömning och 
eventuell provtagning.  
 

• Följ för övrigt rutinerna ovan.  
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• Sjuksköterska dokumenterar i kundens huvudbild i Magna Cura att anhörig har 
misstänkt eller konstaterad covid-19.  
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