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Följ vårdrutiner 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/coro

navirus-2019-ncov/ Se rubrik Handläggning – olika symtom och 

scenarier/Riktlinje för Covid-19 på särskilt boende för äldre 

(SÄBO) samt PM, anvisningar och städrutiner från Vårdhygien. 

 

Följ instruktioner från ansvarig läkare och Smittskydd Stockholm. 

Provtagning 

Provtagning av misstänkta fall ordineras och beställs av ansvarig 

läkare. För provtagningsinstruktion, se Riktlinje för Covid-19 på 

särskilt boende för äldre (SÄBO)  

 

Smittspårning och screening 

Smittspårning och screening görs i samverkan med ansvarig läkare 

både vid bekräftat fall hos patient och när en medarbetare 

informerat ansvarig chef om positiv covid-19 infektion utifrån 

Smittskydd Stockholms ”Riktlinje för Covid-9 på särskilt boende 

för äldre (SÄBO)”  

 

ASIH och jourläkarbil 

ASIH har ett utökat uppdrag att förstärka läkarinsatser i SÄBO.  

 

Ansvarig läkare bedömer när ASIH ska kontaktas och skriver 

remiss. Ansvarig läkare eller ASIH bedömer när jourläkarbilen ska 

kontaktas. Tjänstgörande sjuksköterska följer ansvarig läkares och i 

förekommande fall ASIH/jourläkarbilens läkares instruktioner. 

 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/coronavirus-2019-ncov/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/coronavirus-2019-ncov/
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Komplement till Riktlinje för Covid-19 på särskilt boende 
för äldre (SÄBO): 

1. Se till att kontakt till andra boende undviks. Om det är en 

patient som av speciell anledning inte kan vänta i sin 

lägenhet och går ut i allmänna utrymmen ska utsedd 

personal se till att kontakt med andra boende undviks. 

2. Kohortvård ska bedrivas dygnet runt. 

3. Vid konventionell ventilation ska rummet stå 2 timmar efter 

att patienten lämnat lägenheten och ny patient skrivs in 

(korttidsenhet). 

Vid oskyddad kontakt med kroppsvätskor: 

1. Vid exponering mot hud tvättas hudområdet omedelbart 

med flytande tvål och vatten samt efterföljande 

handdesinfektionsmedel. 

2. Vid kontakt med ögon, näsa eller mun sköljs omedelbart 

ögon/näsa/mun med stora mängder vatten, alternativt 

speciellt avsedd sköljvätska. 

3. Kraftigt nedsmutsad skyddsutrustning eller arbetsdräkt tas 

av så försiktigt som möjligt. Undvik kontakt med ansiktet. 

Hudområden som kan vara exponerade tvättas enligt ovan.  

4. Duscha gärna, byt arbetsdräkt. 

 

Rengöring och desinfektion av lägenhet och allmänna 
utrymmen 

Se ”Riktlinje för Covid-9 på särskilt boende för äldre (SÄBO)”  

Teamsamverkan 

En viktig förutsättning för individanpassade åtgärder under 

sjukdomsförloppet vid covid-19 och efter att patient 

smittfriförklarats är en nära samverkan mellan sjuksköterska, 

arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. 

Smittfrihet efter genomgången sjukdomsperiod 

När läkare bedömt att patienten är smittfri avslutas kohortvården 

och slutrengöring och desinfektion genomförs, se Riktlinje för 

Covid-19 särskilda boenden för äldre (SÄBO). 

Omhändertagande av avlidna 

Sker enligt ordinarie rutin. 

 


