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När personer med insatser från hemtjänsten med misstänkt eller 

bekräftad covid-19 vårdas i ordinärt boende ska rutinerna 

”Omhändertagande av covid-19 i hemtjänst följas Rutinerna finns på 

Vårdgivarguiden https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-

ncov/information-till-kommunal-verksamhet/. 

Finns under rubriken Särskilda rutiner för hemtjänsten.  

 

Verksamheterna ska bevaka och hålla sig uppdaterade på aktuell 

information på  

 Vårdgivarguiden 

https://vardgivarguiden.se/ 

 Folkhälsomyndighetens hemsida 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

 Stockholms stads intranät 

https://intranat.stockholm.se/Sidor/2020/3/Aldreforvaltningens

-information-om-corona/ 

 Stockholms stads företagssida 

https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/coronaviruset-

aldreomsorg/ 

 

Förstärkningsteam vid Covid-19 smitta  

Verksamheterna inrättar förstärkningsteam. Det betyder att det är 

utsedd personal som endast arbetar med misstänkta eller bekräftade 

fall av Covid-19 för att förhindra smittspridning.  

Övrig personal arbetar med de personer med insatser som inte har 

misstänkt eller bekräftad smitta.  

 

För att uppnå bästa möjliga effekt ska förstärkningsteamen finnas 

dygnet runt. Särskilt viktigt med introduktion och utbildning för 

personal som ingår i förstärkningsteamet.   

 

I de fall en privat hemtjänstutförare inte har ett förstärkningsteam 

erbjuds den enskilde förstärkningsteam från kommunal 

hemtjänstutförare.  

Information om förstärkningsteam finns på:   

 Stockholms stads intranät 

https://intranat.stockholm.se/Sidor/2020/3/Aldreforvaltninge

ns-information-om-corona/ 

under fliken Förtydligande om förstärkningsteam 
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 Stockholms stads företagssida  

https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/coronaviruset-

aldreomsorg/ under fliken Förtydligande om 

förstärkningsteam 

Verksamhetens ledning säkerställer att:  

1. att kompetensen hos personalen om smittvägarna, basala 

hygienrutiner, klädregler, skyddsutrustning och 

förstärkningsteam är god hos personalen, 

2. att all personal vet vad de ska göra vid upptäckt av misstänkt 

eller bekräftad smitta hos den enskilde,  

3. att verksamheten arbetar utifrån Stockholms stads dokument 

”Smittförebyggande åtgärder för personer inom hemtjänst 

och boendestöd”, gå till fliken via: 

Stockholms stads intranät 

https://intranat.stockholm.se/Sidor/2020/3/Aldreforvaltninge

ns-information-om-corona/ 

Stockholms stads företagssida  

https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/coronaviruset-

aldreomsorg/ 

4. det finns tillgång till skyddsutrustning utifrån Vårdhygiens 

rutiner,     

5. personal följer Vårdhygiens rutiner för rengöring och 

desinfektion, städning samt hantering av avfall och tvätt,   

6. vid behov finns det tillgång till avdelad personal 

(förstärkningsteam) dygnet runt som arbetar med misstänkta 

eller bekräftade smittade för att förhindra smittspridning,  

7. det finns kända kontaktuppgifter för personalen med 

primärvård och andra aktörer för att förhindra 

smittspridning,   

8. rutinen för arbetsledning jourtid är uppdaterad, och  

9. kompetens för vård i livets slut är god hos all personal.   

 

 

Personer med misstänkt eller bekräftat covid-19  

När den enskilde uppvisar symtom på hosta, snuva, halsont, 

andningsbesvär och/eller feber eller har bekräftad covid-19 ska 

hemtjänstpersonal kontakta: 

 ansvarig vårdcentral för information eller 1177 om 

vårdcentral inte kan nås, 

 vid svåra symtom/akuta tillstånd ring 112. Ange alltid 

misstänkt smitta covid-19 eller bekräftad covid-19 

 

Därefter kontaktar hemtjänstpersonal verksamhetens ledning. 
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Verksamhetens ledning säkerställer att: 

 aktuella rutiner ”Omhändertagande av covid-19 i hemtjänst” 

följs,  

 det finns avdelad personal (förstärkningsteam) som arbetar 

med misstänkta eller bekräftade smittade för att förhindra 

smittspridning 

 personal följer basala hygienrutiner och klädregler, 

 det finns tillgång till den skyddsutrustning som behövs,  

 kvalitetssäkrad information ges till all personal, 

 kvalitetssäkrad information ges till den enskilde och 

närstående, 

 samtliga berörda aktörer har information om läget för att 

kunna förhindra smittspridning. 

Skyddsutrustning 

 

Beställning av skyddsutrustning ska i första hand ske via ordinarie 

inköpssystem, inom Stockholmstad Agresso och i andra hand via 

det webb-formulär den centrala funktionen för resursfördelning 

upprättat.  

https://leverantor.stockholm/bestallning/ 

 

Länkar till utbildning  

Webbutbildningar om Covid-19 och smitta Webbutbildningar som 

kan användas i introduktion av ny personal inom äldreomsorgen 

eller för att förstärka kompetensen kring till exempel hygienrutiner, 

skyddsutrustning och palliativ vård.  

  

Stockholms stads intranät 

https://intranat.stockholm.se/Sidor/2020/3/Aldreforvaltningensinfor

mation-om-corona 

Stockholms stads företagssida 

https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/coronavirusetaldreomsorg 
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