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1. Syfte och omfattning
Rutinen beskriver hantering av misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 i Region Sörmland

2. Bakgrund
Sjukdomen covid-19 orsakas av infektion med det nya coronaviruset SARS-CoV-2.
Sveriges Regering beslutade 2020-02-01 att covid-19 klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig
sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168). Från 2022-04-01 är inte längre covid-19 klassificerad som
allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. Sjukdomen är fortsatt anmälningspliktig samt
smittspårningspliktig inom slutenvård och omsorg.
I dokumentet benämns det nya coronaviruset SARS-Cov-2 och sjukdomen det orsakar covid-19 i enlighet
med gällande nomenklatur.
Smittvägar och smittsamhet
SARS-CoV-2 smittar från person till person genom droppsmitta från t.ex. hostningar och nysningar,
kontaktsmitta genom smittförande sekret samt möjligen genom indirekt kontaktsmitta via förorenade ytor,
föremål och utrustning. Risken för kontakt- och droppsmitta minimeras genom basala hygienrutiner,
korrekt använd skyddsutrustning och adekvata städrutiner. Särskilt stor försiktighet ska iakttas vid
arbetsmoment med risk för spridning via aerosol.
Kliniska symptom
Den kliniska symptombilden innefattar allt från milda symptom av luftvägsinfektion som hosta och
feber till svåra luftvägsbesvär i form av pneumoni och svår nedre luftvägsinfektion. Symptom som
allmän sjukdomskänsla, muskelvärk och gastrointestinala besvär förekommer också. Lindrig
sjukdomsbild med lättare luftvägssymtom och feber är vanligaste sjukdomsförloppet.
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3. Provtagningsindikation
Provtagning för SARS-Cov-2/covid-19 är indicerad vid infektionsinsjuknande med symtom
som beskrivits för covid-19 (se nedan) för personer som:
 Läggs in på sjukhus eller insjuknar med symtom på covid-19 under vårdtiden
 Får dialysbehandling
 Är gravida
 Har nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling
 Bedöms i öppenvård på akutmottagning eller vårdcentral om handläggande läkare beslutar
om provtagning
 Bor på särskilt boende (SÄBO) eller korttidsboende för äldre
 Har hemsjukvård (inkl. kommunal hemsjukvård)
 Har hemtjänst
 Har insatser enligt LSS
 Är personal inom vård och äldreomsorg
Som infektionsinsjuknande med symtom som beskrivits för covid-19 räknas:
 Akuta luftvägssymtom (snuva, ont i halsen, hosta och/eller dyspné)
 Feber utan tydlig annan genes
 Akuta gastrointestinala symtom (diarré eller kräkning)
Screening av patienter som läggs in akut på sjukhus för slutenvård from 2020-11-02:
 Alla patienter som läggs in akut på sjukhus för somatisk och psykiatrisk slutenvård oavsett
symtom och inläggningsorsak. Fr.o.m mars 2021 gäller provtagning även barn (< 16 år)
 Provtagning vid screening görs med med NPH prov för SARS-CoV-2 (OBS! ej akutprov).
 Provtagning för screening skall inte göras för personer som har haft PCR positiv covid-19
inom 3 månader.
 Patienter utan symtom talande för covid-19 provtas när de läggs in i somatisk slutenvård och
vårdas som vanligt tills provsvar föreligger d.v.s. de vårdas som patient utan misstanke om
covid-19. Patienten behöver därmed inte isoleras och basala hygienrutiner tillämpas utan
behov av annan specifik skyddsutrustning i väntan på provsvar.
Akut PCR-analys för covid-19, influensa A/B och RS med svar inom 2 timmar (analysnamn
SARSCoV2+Infl+RSV-Nph,akut,pkt). Finns tillgängligt på MSE och NLN dygnet runt och på
KSK fram till kl. 22. Akut PCR-analys bör om möjligt tas för patient med:
 Covid-19 symtom som läggs in i slutenvård eller som skall opereras akut.
 Covid-19 symtom där tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård kan vara aktuella
 Patient som är aktuell för antiviral behandling med Tamiflu mot influensa om positivt svar
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Screening för SARS-Cov-2/covid-19 av symtomfria patienter:
Screening av symtomfria patienter vid utskrivning från sjukhus pausas från 11 april 2022 – gäller
alla som har vård- och omsorgsinsatser eller SSIH oavsett boendeform eller flyttar mellan olika
boendeformer i kommunal eller privat regi. Orsak till pausen är minskad smittspridning i samhället
och att alla 65 år och äldre samt de med immunsuppression erbjuds fjärde respektive femte
vaccindos mot covid-19. Verksamhetschef/vårdenhetschef kan i samråd med vårdhygien återuppta
screening tillfälligt om omfattande smittspridning upptäcks på en enhet. Vid ökad smittspridning i
samhället så kan screening återinföras.
20-3277-rutin-screening--provtaging-inflyttning-aterkomst-eller-tillfallig-placering-omsorgsbo750588_2_1_sm.pdf (regionsormland.se)
Provtagning av vårdnadshavare till barn som läggs in på sjukhus
Vårdnadshavaren tillfrågas om symtom. Om hen har symtom för covid-19 ombeds hen om möjligt
att återvända till hemmet och en frisk vårdnadshavare komma till sjukhuset. Om det inte är möjligt
stannar vårdnadshavaren med misstänkt covid-19 symtom/exposition och provtas med PCR för
SARS-CoV 2. Hen isoleras därefter tillsammans med barnet och hanteras som om covid-19
sjukdom föreligger i väntan på provsvar.
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4. Falldefinitioner
Falldefinition (=smittspåras och smittskyddsanmäls enl kap 13)
 Positivt PCR prov för SARS-CoV-2

5. Hantering misstänkt fall och rutin ”direkt hem” från akutmottagning
Patient som kontaktar vården via telefon inkl. 1177
När en patient kontaktar sjukvården via telefon och misstanke om covid-19 uppstår handläggning enlig
följande:
Milda symtom som t.ex. sjukdomskänsla, hosta, feber, värk i kroppen eller snuva.
 Råd om egenvård och handhygien
 Undvika sociala kontakter utanför familjen
 Stanna hemma från arbete tills två dagar efter symtomfrihet.
 Egenprovtagning via 1177.se för följande grupper:
o Gravida
o Personer med nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling
o Bor på kommunala boenden (om ej provtagning via boendet)
o Har hemsjukvård (inkl. kommunal hemsjukvård) (om ej provtagning i hemmet)
o Har hemtjänst (om ej provtagning via vårdcentral).
o Personal inom vård och äldreomsorg
Måttliga och svåra symtom t.ex. allmänpåverkan, andningssvårigheter:
 Bedömning om patienten behöver vård på vårdcentral eller akutmottagning på sedvanligt sätt
som för andra patienter med motsvarande symtom
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På Akutmottagning med insatser från kommun & rutin ”Direkt hem”
Detta gäller patienten som sedan tidigare har insatser från kommun/ privat utförare inom vård och omsorg
i ordinärt, särskilt eller korttidsboende samt LSS boende.

Patienter som vid besök på akutmottagningen inte bedöms vara i behov av slutenvård men får
positivt svar vid provtagning för covid eller är provtagen för covid-19 men kommer få svar efter
hemgång. För att minimera smittspridning är det av största vikt att involverade verksamheter får
information om smittan. Se rutin Direkt hem inkl. covid för respektive kommun
http://insidan.dll.se/corona
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Sjuksköterska på akuten ska informera mottagande enhet enligt SBAR (via telefon) där
följande ska ingå

Patienten har varit på akuten för XX och ska nu skickas hem

Positivt Covidprov eller misstänkt smitta där prov taget men inget svar

Isolering

Basala hygienrutiner och skyddsklädsel
Mottagande enhet

Mottagande enhet ansvarar för att nästkommande dag kontakta primärvårdens
beredskapsjour för att få provsvar eller ordinarie VC om ej helgdag.

Smittspårning måste påbörjas remiss skickas till vårdcentralen
Sjuksköterska/undersköterska - beställ covidsäkrad transport efter avstämning med
mottagande ssk/ chef så hen hinner informera och säkerställa med skyddsutrustning
Läkare skriver eller dikterar remiss- Remiss ska till ansvarig Vårdcentral märk Koden U07.1
betyder covidvirus påvisat. Tydliggör att smittspårning måste starta nästkommande vardag.
Anteckningen i journal och remiss ska högprioriteras av läkarsekreterare. Anteckning måste
kunna läsas i NPÖ.
Smittspårning covid-19 ska inledas skyndsamt enligt rutin Smittspårning i kommunal vård
och omsorg
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6. Provtagning
PCR analys covid-19
Provtagning från nasofarynx (analysnamn ”Mikrobiologi LtS”: SARS-CoV-2-RNA Nph):
Provet tas med provtagningspinne (provtagningsset eSwab blå eller orange alternativt virocult grön med
Minitip pinne.) som via näsöppningen försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen.
Pinnen roteras i ca 5-10 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med
transportvätska så att spetsen på pinnen täcks av lösningen. Bryt av pinnen vid skåran.

OBS! Provtagningspinnen behöver föras in hela vägen till bakre nasofarynx och roteras i 5-10 sek för
att få tillräckligt material. Se även instruktion i Vårdhandboken
Remiss
Beställes elektroniskt i NCS: ”Mikrobiologi LtS”: SARS-CoV-2 RNA Nph. Ange även datum för
symtomdebut och smittland.
På MSE, NLN och KSK finns dygnet runt (KSK till kl. 22) tillgång till akut PCR-analys med svar
inom 2 timmar för covid-19, influensa A/B samt RS. Se provtagningsindikation (kap 3) för indikation
för akut PCR. Analysnamn för akut PCR-analys är SARSCoV2+Infl+RSV-Nph,akut,pkt (ligger under
”TOTAL KEM” i labbeställningslistan NCS Cross). Samma provtagningsrutin och material som för
vanligt prov. OBS! Om akut-PCR analys tas så skall inte vanligt prov också skickas.
Om elektronisk remiss inte fungerar används pappersremissen Laboratorieremiss 1. Ange på remissen
"misstänkt covid-19".
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Prov lämnas till kemlab. Analys sker på MSE. Transporttider för prover från NLN/KSK:
 Från NLN till MSE: Mån- Fre kl. 9.45, Lör kl. 10.15, Sön kl. 9.45. Extra taxitransport fredagar
från VC o sjukhus kl. 16.00. Prover behöver vara på lab 30 min innan transporttid.
Från KSK till MSE: Mån-Fre kl 9.50, Lörd 11.30.
Egenprovtagning näsa, svalg och saliv (analys ”Mikrobiologi LtS”: SARS -Cov-2-RNA-Sekr):
Som alternativ till NPH provtagning kan egenprovtagning användas t.ex. för patienter som inte går med
på eller samverkar till NPH provtagning. Provet tas som ett poolat prov från näsa/svalg/saliv och
patienten provtar sig själv i följande ordning.
Steg 1: Salivprov - spotta 3-4 gånger under en tidsperiod på 5 minuter i plastmuggen så att botten täcks.
Steg 2: Ta svalgprov - ta provtagningspinnen från provtagningssetet och för den längs med insidan av
kinden ner mot halsen och skrapa med pinnen så långt bak i halsen som det går under 15 sekunder.
Steg 3: Ta näsprov - Ta samma pinne och för in i näsöppningen ca 1-2 cm och skrapa i vardera näsborre
i 15 sekunder.
Steg 4: Doppa sedan pinnen direkt i saliven i plastmuggen och rotera pinnen ca 15 sek. Stoppa ner
toppen av pinnen i provröret och rör runt ca 15 sek. Ta bort pinnen ur provröret. Sätt på locket på röret
och lämna in. Lägg tillbaka pinnen och spottkoppen i plastpåsen och kasta i soporna.

Provtagning kommunal hemsjukvård:
Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID
8(106)

Beslutande

Datum

Dokumentnummer

Magnus Johansson, Divisionschef Medicin
Marie Bennermo, Chefsläkare Region Sörmland

2022-08-02

Version 2022-08-02 kl. 12

Kommentar till positivt akut analys av covid-19
Vid positivt prov vid akut PCR-analys av covid-19 (SARS- CoV-2-nph -akut) lämnar Unilabs en
kommentar i lablistan. Kommentaren korrelerar till intervall av Ct-värden, se tabell nedan. Ctvärdet indikerar hur starkt positivt provet är (lågt ct-värde innebär högre mängd virus mRNA, högt
ct-värde innebär låg mängd virus mRNA). Den rekommenderade handläggningen framgår från
tabellen nedan. Vid avsaknad av kliniska symtom och positivt prov tas alltid kontakt med
infektionsjour (tel 05222) oavsett vilken kommentar som anges.
Kommentar till positivt prov
SARS- CoV-2-nph -akut
Starkt positivt

Innebär att Ct-värdet är

Åtgärd

Under 30

Svagt positivt

30,00-36,99

Mycket svagt positivt

37 och över

Patient bedöms ha en aktuell
covid-19 infektion.
Handläggning av patient
med kliniska symtom enligt
PM. Kontakt med
infektionsjour vid behov.
Om symtom saknas tas alltid
kontakt med infektionsjour.
Osäkert om aktuell covid-19
infektion. Tag kontakt med
infektionsjour för
bedömning.
Låg sannolikhet för aktuell
covid-19 infektion. Tag
kontakt med infektionsjour
för bedömning.
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Covid-19 antigensnabbtest på akutmottagningarna
Antigensnabbtest för covid-19 kan användas på akutmottagning som komplement till PCR för
snabbare svar. När antigensnabbtest tas skall alltid samtidigt prov för PCR analys tas då
antigensnabbtest har lägre känslighet att detektera covid-19 än PCR och ytterligare analyser som
RNA sekvensering kan vara aktuella för positiva prover.
Indikation för provtagning:
 Patient på akutmottagningen med symtom talande för covid-19 där snabbt positivt covid-19
svar underlättar fortsatt handläggning i öppen- eller slutenvård.
Provtagning och analys:
 Antigensnabbtest genomförs med Abbott Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device
 Analys skall ske av sjukvårdspersonal tagit del av Region Sörmlands instruktionsfilm.
Verksamhetschef beslutar vilka medarbetare som får genomföra provtagning och analys.
 Provsvar dokumenteras i labmodulen NCS Cross (analys: SARS-CoV-2-ag-Nph, snabb)
(positivt eller negativt). Vid negativt svar skall följande analyskommentar skrivas in
”Covid-19 inte uteslutet förrän svar på PCR analys”
 Ordinerande läkare för snabbtest är samma läkare som är ordinerande läkare för PCR analys.
Tolkning och handläggning NEGATIVT provsvar
 Vid negativt antigensnabbtest skall patienten fortsatt handläggas som misstänkt covid-19
infektion tills svar från PCR analys. Patient skall även meddelas att negativt
antigensnabbtest inte utesluter infektion.
 Provsvar från PCR analys meddelas patienten på sedvanligt sätt och vid positivt PCR svar
åtgärder som för andra patienter med positivt covid-19 PCR svar.
Tolkning och handläggning POSITIVT provsvar
 Vid positivt antigensnabbtest handläggs patienten som positiv för covid-19 både i öppenoch slutenvård (avseende t.ex. val av vårdplats).
 I väntan på bekräftande svar på PCR skall patienten få skriftliga förhållningsregler
(Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad) för patient som covid-19 positiv och agera som hen
är covid-19 positiv d.v.s. stanna hemma och följa råden på 1177.se för person med covid-19.
 Provsvar från PCR analys meddelas patienten på sedvanligt sätt och klinisk
smittskyddsanmälan samt smittspårning utförs enlig tidigare rutin när PCR svar föreligger.
 Vid negativt svar på bekräftande PCR efter positivt antigensnabbtest kontakta infektionsjour
för diskussion om vidare handläggning och ev. ytterligare provtagning.
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Covid-19 antigensnabbtest vid planerad inläggning, dagkirurgi & dagvård
Antigensnabbtest för covid-19 kan användas för screening av patienter utan symtom talande för
covid-19 som läggs in planerat på sjukhus eller som skall genomgå dagkirurgi eller annan dagvård.
Patienter med symtom talande för covid-19 skall provtas med PCR analys och inte antigentest.
Verksamhetschef beslutar om vilka enheter och för vilka patientgrupper antigensnabbtest skall
användas.
Indikation för provtagning:
 Patient utan symtom talande för covid-19 som läggs in planerat på sjukhus eller som skall
genomgå dagkirurgi eller annan dagvård
Provtagning och analys:
 Antigensnabbtest genomförs med Abbott Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device
 Analys skall ske av sjukvårdspersonal tagit del av Region Sörmlands instruktionsfilm och
följa instruktionerna för provtagning och analys. Verksamhetschef beslutar vilka
medarbetare som får genomföra provtagning och analys.
 Provsvar dokumenteras i labmodulen NCS Cross (analys: SARS-CoV-2-ag-Nph, snabb)
(positivt eller negativt) eller som fritext i journalanteckning ”Antigensnabbtest för covid-19
negativt/positivt för patient utan symtom på covid-19.
 Ordinerande läkare för snabbtest är läkare ansvarig för den planerade inläggningen,
dagkirurgin eller dagvården.
Tolkning och handläggning NEGATIVT provsvar
 Vid negativt antigensnabbtest behandlas patient utan symtom talande för covid-19 som
covid-19 negativ.
 Observera att negativt antigensnabbtest inte ersätter PCR provtagning vid smittspårning
Tolkning och handläggning POSITIVT provsvar
 Vid positivt antigensnabbtest skall PCR prov för covid-19 tas och skickas för analys.
 Vid positivt antigensnabbtest handläggs patienten som positiv för covid-19 både i öppenoch slutenvård (avseende t.ex. val av vårdplats) i väntan på PCR svar
 I väntan på bekräftande svar på PCR skall patienten få skriftliga förhållningsregler
(Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad) för patient som covid-19 positiv och agera som hen
är covid-19 positiv d.v.s. stanna hemma och följa råden på 1177.se för person med covid-19.
 Provsvar från PCR analys meddelas patienten på sedvanligt sätt och klinisk
smittskyddsanmälan samt smittspårning utförs enlig tidigare rutin när PCR svar föreligger.
 Vid negativt svar på bekräftande PCR efter positivt antigensnabbtest kontakta infektionsjour
för diskussion om vidare handläggning och ev. ytterligare provtagning.
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Covid-19 antigensnabbtest för screening av medarbetare i Region Sörmland
Vilka omfattas av screening:
 Medarbetare i Region Sörmland som arbetar i lokaler där patienter vistas och där det finns
pågående utbrott av covid-19 där verksamhetschef har beslutat om att erbjuda medarbetare
covid-19 antigensnabbtest under en viss period. Testningen skall vara frivillig.
 Personal som haft bekräftad covid-19 inom en månad behöver inte genomgå screening.
 Screening med antigentest skall inte genomföras för personal med symtom förenliga med
covid-19 (t.ex. feber eller luftvägssymtom) utan de skall boka egentestning via 1177.se
 Screeningen bör ske i anslutning till start av arbetspass så att smittad personal hittas tidigt
Provtagning och analys:
 Antigensnabbtest genomförs med Abbott Panbio COVID-19 test eller motsvarande test
 Provtagning/analys skall ske av personal som utbildats genom att tittat på Region Sörmlands
instruktionsfilm för testkitet. Verksamhetschef beslutar vilka medarbetare som får genomföra
provtagning och analys. Medicinsk ansvarig läkare för screeningen skall vara utsedd
Handläggning NEGATIVT provsvar
 Medarbetaren meddelas negativt svar och kan arbeta som vanlig
Handläggning POSITIVT provsvar
 Medarbetaren meddelas att antigensnabbtestet visat positivt svar och skall direkt gå hem.
 Medarbetaren skall boka tid för bekräftade egenprovtagning med PCR via 1177.se senast
dagen efter positivt svar från antigensnabbtest
 I väntan på bekräftande svar på PCR skall medarbetaren få skriftliga förhållningsregler
(Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad) för patient som covid-19 positiv och agera som hen är
covid-19 positiv.
 Vid positivt svar på bekräftade PCR kommer medarbetaren få besked om positivt provsvar
och bli kontaktad av smittspårare som även gör klinisk anmälan i Sminet enligt
smittskyddslagen och utfärdar ev. intyg om smittbärarpenning.
Beställning av antigenstester covid-19:
MSE: extracub.mse@regionsormand.se
KSK: extracub.ksk@regionsormland.se
NLN: extracub.nln@regionsormland.se
Antigentesterna levereras upp inom 24 timmar måndag-fredag (ingen leverans på helgerna). Beställ
endast volym som behövs för närmaste dagarna p.g.a. aktuella leveransproblem
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Covid-19 patientnära PCR analys (IdNow) akutmottagning
Patientnära PCR analys för covid-19 finns tillgängligt på akutmottagningen MSE med svarstid cirka
15 minuter. Tolkning av svar och åtgärder vid användning av analys med IdNow PCR sker enligt
följande:
Patienter som läggs in i slutenvården med symtom som kan vara orsakade av covid-19:
 Vid negativt svar från IdNow PCR tas ett kompletterande prov med akut PCR (som skickas
till lab) för verifiering. Patienten handläggs som covid-19 negativ i väntan på det nya
provsvaret om inte den kliniska bilden starkt för covidinfektion. Vid stark klinisk misstanke
om covid-19 infektion isoleras patienten i väntan på provsvar från lab. Grad av misstanke
och behov av isolering bedöms av patientansvarig läkare. Vid negativt svar och inläggning
på IVA, IMA eller HIA med symtom talade för covid 19 rekommenderas kontakt med
infektionsjour för dialog om behov av ytterligare diagnostik och isolering.
 Vid positivt svar från IdNow PCR tas inget ytterligare prov utan patienten behandlas som
covid-19 positiv.
Patienter som läggs in i slutenvården utan symtom som kan vara orsakade av covid-19:
 Vid negativt svar från IdNow PCR tas inget ytterligare prov utan patienten behandlas som
covid-19 negativ.
 Vid positivt svar från IdNow PCR tas inget ytterligare prov utan patienten behandlas som
covid-19 positiv.
Patienter som inte läggs in i slutenvård:
 Vid negativt svar från IdNow PCR tas inget ytterligare prov utan patienten behandlas som
covid-19 negativ.
 Vid positivt svar från IdNow PCR tas inget ytterligare prov utan patienten behandlas som
covid-19 positiv.
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7. Personlig skyddsutrustning
Basal hygienrutin ska tillämpas med tillägg av personlig skyddsutrustning vid vård av patient med
bekräftad eller misstänkt covid-19 (se Basal hygien). För annan riskutsatt personal som vistas i
patientrummet gäller samma regler. För lokalvård se särskild information nedan.
Rekommenderad personlig skyddsutrustning vid bekräftad eller misstänkt covid-19
Provtagning inomhus & utomhus
av patienter med misstanke om
covid-19 (utan risk för kontakt med
kroppsvätska)





Vård av patienter med bekräftad
eller misstänkt covid-19 utan
kontakt med kroppsvätska eller
aerosolgenererande procedurer

Viktigt att desinfektera händer och armar noga med
handdesinfektionsmedel efter patientkontakt och mellan
olika arbetsmoment

Vård av patienter med bekräftad
eller misstänkt covid-19 med risk
för kontakt med kroppsvätskor
(t.ex. sårvård, omhändertagande av
urin och avföring, blodkontakt eller
vid provtagning då risk för kontakt
med kroppsvätska finns)






Vård av patienter med bekräftad
eller misstänkt covid-19 och:
 omfattande spridning av
kroppsvätskor (t.ex. kräkning
och diarré) eller
 aerosolgenererande
procedurer (t.ex. intubation,
extubation, trakeotomi,
trakeostomivård, non-invasiv
ventilationsstöd Bi-/CPAP
/Optiflow, HLR,
handventilering, provtagning
nedre luftvägar, bronkoskopi &
inhalation med nebulisator)
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Vätskeavvisande munskydd IIR
Visir som täcker hela ansiktet eller skyddsglasögon
Kortärmat eller ärmlöst plastförkläde av engångstyp

Skyddshandskar
Vätskeavvisande munskydd IIR
Visir som täcker hela ansiktet alternativt skyddsglasögon
Kortärmat eller ärmlöst plastförkläde av engångstyp
Viktigt att desinfektera händer och armar noga med
handdesinfektionsmedel efter patientkontakt och mellan
olika arbetsmoment





Skyddshandskar används vid risk för kontakt med
kroppsvätska i annat fall behövs de inte.
Andningsskydd av typen FFP3 alternativt FFP2
(KN95/N95) eller flergångsandningsmask.
Visir som täcker hela ansiktet alternativt skyddsglasögon
Långärmad skyddsrock eller lång/kortärmat plastförkläde
av engångstyp
Viktigt att desinfektera händer och armar noga med
handdesinfektionsmedel efter patientkontakt och mellan
olika arbetsmoment
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Skyddsutrustningen tas på i följande ordning:
1. Desinficera händerna
2. Sätt på plastförkläde eller skyddsrock
3. Sätt på munskydd med inbyggt visir eller munskydd och visir
4. Desinficera händerna
5. Sätt på handskar om du ska hantera kroppsvätska
Skyddsutrustningen tas av i följande ordning:
1. På vårdrummet
2. Ta av handskar om du använt sådana
3. Desinficera händerna
4. Ta av plastförkläde eller skyddsrock så att det hamnar ut och in
5. Desinficera händerna
6. Engångsvisir: ta av dig visiret och kasta det
7. Desinficera händerna
8. Gå ut ur vårdrummet
9. Desinficera händerna
10. Flergångsvisir: ta av dig visiret och desinfektera det eller lägg det i särskild behållare
för desinfektion.
11. Desinficera händerna
12. Munskyddet med eller utan inbyggt visir tas av genom att lossa de nedre banden först,
sedan övre och lyft fram över huvudet (om andningsskydd används, ta båda remmarna
bakifrån och lyft dem fram över huvudet)
13. Desinficera händerna
Hantera material samt skyddsutrustning vid bekräftad covid-19 som avfall riskklass 3 viket
innebär användning av gul avfallsbox (gäller endast slutenvård).
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Information om skyddsutrustning
Skyddshandskar
 Skyddshandskar ska bytas vid olika arbetsmoment när man handlägger en patient.
 Skyddshandskar ska bytas mellan handläggningen av olika patienter.
Skyddsförkläde
 Byts mellan varje patient inom såväl slutenvården som öppenvård.
 Skyddsförklädet kan behållas på under hela arbetspasset vid handläggning eller triagering av
endast patienter med luftvägssymtom och där personalen inte kommer i fysisk kontakt med
patienterna om personalen vistas i samma rum under arbetspasset men
 Skyddsförkläde byts mellan patienter om man handlägger en kända bärare av MRSA,
VRE, ESBL eller ESBLCARBA.
 Skyddsförkläde byts också om den kontaminerats med kroppsvätskor.
 Det långärmade skyddsförklädet kan med fördel ändras så att underarmsdelen klipps bort så att
underarmarna är bara så att de kan desinfekteras vid behov.
Övrig skyddsutrustning
 Om vätskeavvisande munskydd IIR och visir eller engångsskyddsglasögon förorenas hos
patient med luftvägssymtom ska dessa bytas före kontakt med nästa patient.
 Vätskeavvisande munskydd IIR och visir eller engångsskyddsglasögon kan behållas på
under hela arbetspasset vid handläggning eller triagering av patienter med luftvägssymtom
om man inte rör vid skyddet och om skyddet inte blir förorenat.
Byte av all skyddsutrustning sker enligt nedan
 Vid förorening exempelvis med kroppsvätskor
 inför rast/vila i rum där annan personal vistas och
 om personalen behöver lämna arbetsplatsen för andra sysslor eller
 om personalen behöver besöka annat rum eller annan enhet.
Efter användning av flergångsvisir noggrann mekanisk rengöring av visiret med alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med tensid.
Skyddsoverall Tyvek 600 eller Microsafe CA-506 är ett godkänt alternativ till långärmad
skyddsrock. Skyddsmask 90 är ett godkänt alternativ till andningsskydd av typen FFP2
(N95/KN95) och FFP3
Riktlinjerna för att använda skyddsutrustning för personal inom sjukvård och omsorg påverkas inte
om en medarbetare har haft verifierad covid-19 infektion eller har påvisbara antikroppar mot covid.
Medarbetare ska utbildas om smittrisker, följa hygienrutiner, agera för att minska risken för
smittöverföring och rapportera oönskade händelser.
För alla patienter gäller basala hygienrutiner: https://samverkan.regionsormland.se/forvardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-for-sjukdomar/basala-hygienrutiner/
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Skyddsutrustning vid lokalvård.
Basal hygienrutin ska tillämpas med tillägg av personlig skyddsutrustning vid vård av patient med
bekräftad eller misstänkt covid-19 (gällande basal hygien se Basal hygien i vård och omsorg SOSFS
2015:10). Vid lokalvård kan skyddshandskar behövas av två skäl. Det första skälet är att skydda
händerna mot hudskadande material och vätskor. Det andra skälet är att skydda mot kroppsvätskor.
Vid slutstädning och slutdesinfektion av tomt rum efter patient med
luftvägssymtom/misstänkt fall eller säkerställt fall av covid-19
 Lokalvårdare skall använda handskar och kortärmat plastförkläde.
 Rum kan städas omedelbart efter patienten lämnat rummet.
Vid städning av lokaler med inneliggande patient som har verifierad eller misstänkt covid-19:
 Lokalvårdare skall använda munskydd IIR, visir, handskar och kortärmat plastförkläde.
Städning av rum med covid-19 sjuk patient under pågående aerosolbildande procedurer
 Lokalvårdare ska använda andningsskydd FFP2/FFP3, visir, skyddshandskar, och långärmat
plastförkläde.

8. Transporter
Transport till sjukhus med eget färdmedel
Om patienten kan och det medicinska tillståndet tillåter bör patienter i första hand transportera sig
själva till sjukhus med eget färdmedel.
Transport till sjukhus med ambulans
Misstanke om covid-19 anges vid beställning av ambulans. Ambulanspersonal följer
ambulanssjukvårdens rutiner för transport av patient med misstänkt eller verifierad covid-19.
Transport till eller från vårdinrättning med sjukresa
Patienten med verifierad covid-19 skall inte resa med vanlig sjukresa utan dessa patienter skall
resa med egen bil, ambulans eller särskild sjukresa enligt nedan. För övriga patienter skall om
möjligt ske med enbart en patient per bil. Ledsagare/anhörig kan medfölja.
Transporter inom sjukhus.
Transporter ska minimeras. Undersök och behandla patienten i så stor utsträckning som möjligt på
vårdrummet. Om undersökning/behandling måste ske på annan enhet skall den mottagande enheten
vara informerad i förväg om att patienten har misstänkt eller konstaterad covid-19. Använd vägar
som minimerar exponeringen av personal, patienter & besökare.
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Hemtransport av patient med covid-19
Resa till eller från sjukhus för patienter som vårdas eller blir utskriven för luftvägssymtom eller
covid-19 (i öppen- eller slutenvård) skall så långt som möjligt ordnas av patienten själv med egen
bil. När Covid-positiv patient, som ännu ej betecknas som smittfri, är medicinskt färdigbehandlad
och ska åter till hemmet gäller fr.o.m. 2022-04-01:
 Kontrollera med patient om anhörig kan ombesörja transport hem i första hand
 När ingen annan möjlig transport finns, genomförs beställning till Sjukvårdens Larmcentral
– Ambulansbeställningen 077-027 03 00. Denna beställning kommer hos
Ambulansbeställningen att var den lägst prioriterade (prio 4). Ambulanssjukvårdens resurser
kommer alltid att först prioritera akuta uppdrag. Det kan innebära en lång väntan på
transport.
Resa till vaccination för Covid-19
Patient som ska resa till vaccination för Covid-19 kan göra det avgiftsfritt utan sjukreseintyg.
Patienten bokar själv sin resa via Servicecenter (020-44 40 00).
Ensamåkning sjukresor
Om patientens medicinska tillstånd kräver ensamåkning eller förkortad omvägstid måste skäl på
sjukreseintyget anges. Skäl till ensamåkning kan vara: allergier, infektionskänslighet, svår sjukdom
eller sådana psykiska problem som innebär att samåkning inte kan ske.
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9. Slutenvård på sjukhus
Inläggning och val av vårdplats
Patienter med bekräftad covid-19 vårdas på kohortavdelning eller på enkelrum. Patienter med covid19 kan vårdas på MSE, NLN eller KSK. Patienter som vid försämring skall behandlas med full
intensivvård skall vårdas på MSE eller NLN även om de inte är svårt sjuka vid ankomst till sjukhus.
Patienter med covid-19 ska i första hand vårdas i eget rum med eget hygienutrymme på rummet.
Patienter med starkt positivt covid-test kan, om eget rum inte kan erbjudas, samvårdas med andra
personer med starkt positivt covid-test i rum med eget hygienutrymme på rummet. För personer med
svagt positivt test, mycket svagt positivt test eller där det inte framgår om testet är starkt eller svagt
positivt görs en klinisk bedömning av om det är aktuell smittsam covid-19 som kan samvårdas med
annan patient med covid-19. Vid osäkerhet i bedömning kan infektionsjour kontaktas.
Alla patienter med symtom som inger misstanke om covid-19 skall vårdas på enkelrum till
provsvar föreligger. Vid tveksamhet kring om patienten behöver vårdas på enkelrum kontakta
infektionsjour för diskussion.
Rapportering av patient
Vid rapportering av patient t.ex. från akutmottagning till avdelning eller mellan avdelningar skall
anges vilken av följande grupper avseende covid-19 patienten tillhör:
 Ingen misstanke om covid-19 (d.v.s. inga luftvägssymtom eller feber av oklar orsak eller
andra symtom förenliga med covid-19)
 Luftvägssymtom/feber
 Bekräftad covid-19
Undersökning/behandling utanför vårdrummet samt transport
Antalet förflyttningar ska minimeras. Undersök och behandla patienten i så stor utsträckning som
möjligt på vårdrummet. Om undersökning/behandling måste ske på annan enhet skall den
mottagande enheten vara informerad i förväg om att patienten har misstänkt eller konstaterad
infektion med coronavirus. Använd vägar som minimerar exponeringen av personal, medpatienter
och besökare. Om undersökning/behandling sker på annan enhet skall de använda skyddsutrustning.
Transport i allmän korridor eller hiss:
 Välj kortast möjliga transportväg och håll avstånd till andra personer i korridoren
 Hostetikett: Förse patienten med pappersnäsdukar att hålla för munnen samt kräkpåse att
kasta använda pappersnäsdukar i.
 Sjukvårdspersonal skall i första hand vid misstänkt eller bekräftad covid-19 transportera
patienten och ha skyddsutrustning (se kap 7)
 Vid hisstransport ska endast patienten och personal med skyddsutrustning åka i samma hiss
 Ta in patienten direkt på eget rum när mottagande enhet nås.
 Direkt efter passage kan korridorer och hissar användas av andra.
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Undersökningar/behandlingar utanför vårdrum
 Röntgenundersökningar i 1:a hand på vårdrum av personal med skyddsutrustning.
 Om en undersökning bedöms som imperativ välj det undersökningsrum/behandlingsrum som
ger kortast transportväg
 Transportera enligt instruktion ovan: ”Transport i allmän korridor eller hiss”
 Förbered mottagande enhet på att ni kommer och behöver komma in på undersökningsrum/
behandlingsrum omgående vid ankomst.
 Ta in patienten direkt på undersökningsrummet/ behandlingsrum. Personal i
undersökningsrummet/ behandlingsrum ska använda skyddsutrustning.
 Efter undersökningen transporteras patienten direkt tillbaka till ett vårdrum.
Undersökningsrummet/ behandlingsrummet rengörs och desinfekteras enligt städrutin.
Operation
Operationer skall utföras enligt normala rutiner på operationssal på centraloperation även på patienter
med luftvägssymtom eller bekräftad covid-19.
Alla patienter som skall genomgå operation skall tillfrågas om de har luftvägssymtom eller andra
symtom talande för covid-19 innan de skickas till operation. Om de har symtom skall provtagning
ske enligt sedvanlig rutin och operationsavdelningen meddelas att patienten har symtom och är
provtagen.
För patienter med luftvägssymtom eller bekräftad covid-19 som opereras skall personlig
skyddsutrustning användas enligt detta dokument (kap 7). Om laparoskopisk operation genomförs för
patient med luftvägssymtom eller bekräftad covid-19 skall skyddsutrustning för aerosolgenererande
procedurer användas (kap 7). För operation av patienter utan luftvägssymtom gäller sedvanlig
klädsel/utrustning på operationssal utan annan specifik skyddsutrustning. Beslut om nivå av
skyddsutrustning för samtliga närvarande på operationssalen fattas innan operationsstart av operatör
eller narkosläkare.
Patienter utan luftvägssymtom skall inte genomgå provtagning för covid-19 PCR eller DT thorax
innan planerad operation. Ansvarig kirurg beslutar som vanligt om lämplig operationsteknik.
Patienter som ska genomgå operation eller behandling i annan region som kräver provtagning:
Vi rekommenderar inte PCR provtagning av symtomfria patienter inför operation eller andra
behandlingar. Det finns dock andra regioner som kräver PCR provtagning inför vissa operationer och
behandlingar. Patienter som skall genomgå sådana behandlingar provtas i första hand via
egenprovtagning via 1177.se. Patienten hänvisas att gå in på 1177.se och bokar en provtagning precis
som om de hade haft symtom. Om de saknar bank-ID eller av annat skäl inte kan gå inom och boka
direkt kontaktar de funktionsbrevlådan provtagningcovid19@regionsromland.se eller kontaktcenter
på sjukhusen. Svaret från provtagning kommer via 1177.se eller via telefon.
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IVA-vård
För patient med covid-19 gäller i nuläget att patienten kan vårdas både på IVA MSE och IVA NLN.
Patienter bekräftad covid-19 skall även på IVA vårdas på enkelrum eller tillsammans med andra
patienter med covid-19 (om möjligt rum med sluss med balanserad ventilation). Personlig
skyddsutrustning enligt punkt 7.
För att minimera risk för aerosolbildning bör patient med bekräftad covid-19 och som behöver
andningsstöd i första hand behandlas med intubation/invasiv ventilation. Slutet sugsystem används
för alla procedurer.
För samtliga patienter som läggs in i slutenvård och behöver syrgasbehandling (där det inte finns
beslut om inskränkt behandling) skall anestesijour kontaktas för bedömning om vårdnivå och
diskussion om fortsatt vårdplan. Syrgas ges dock som vanligt till alla patienter som behöver det i
enligt med vårdavdelningens vanliga rutiner.
För alla vuxna patienter som behöver non-invasivt andningsstöd (NIV – CPAP, BIPAP eller
högflödesgrimma) skall beslut att inleda detta diskuteras med anestesijour angående lämplig
behandling och vårdnivå. Om urakut behov av andningsstöd inled behandling och kontakta
anestesijour snarast möjligt. Barn med behov av non-invasivt andningsstöd kan om de inte har behov
av intensivvård vårdas på barnkliniken MSE.
Beslut om inläggning av alla patienter på IVA fattas av ansvarig IVA läkare eller anestesi bakjour.
Flytt av IVA patient från eller till Region Sörmland hanteras enligt ordinarie rutin.
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Förlossning, gravida och vård av barn
Gravida med konstaterad covid-19 där symtomen är uttalade, skall med hänsyn till barnets fortsatta
vård, förlösas på avsedda rum i Eskilstuna som har direkt tillgång till barnklinik. Gravida med
konstaterad covid-19 utan subjektiva symtom kan förlösas på avsett rum på förlossningen i
Nyköping. Dialog förs kring dessa patienter med respektive kliniks förlossningsbakjour samt bakjour
Neo i Eskilstuna för att från fall till fall avgöra vad som blir tryggast för mor och barn. Vid
förlossning skall skyddsutrustning användas enligt anvisning i detta dokument. Omedelbara/akuta
kejsarsnitt skall ske enligt gängse rutin på operationsavdelning. Lustgas kan användas som vanligt.
Rekommendation gällande medföljande partner till gravida:
Förlossning
Symtomfri partner får medfölja
Kejsarsnitt
Symtomfri partner får medfölja
Tidigt ultraljud/KUB
Symtomfri partner får medfölja
Rutinultraljud
Symtomfri partner får medfölja
Barnmorskebesök generellt
Symtomfri partner får medfölja
Barnmorskebesök vecka 36
Symtomfri partner får medfölja
Antalet besökare/medföljande i både öppen och slutenvård är begränsat till en max en vuxen. Det är
besöksförbud för besökare med luftvägssymtom.
Nyfödda barn vistas i normalfall tillsammans med mamman även om mamman diagnostiseras med
covid-19 och mamman inte är svårt sjuk. Det föreligger inget hinder att barn ammas.
Gravida som söker för luftvägssymtom:
Gravida som söker för luftvägssymtom: För gravida som söker för luftvägssymtom och har
underliggande riskfaktorer för covid-19 skall kontakt tas med Kvinnokliniken/förlossningen oavsett
graviditetsvecka. Gravida skall provtas antingen på vårdinrättning eller via 1177.se. För gravida med
bekräftad covid-19 kontaktas kvinnoklinik för ställningstagande till trombosprofylax.
Neonatalvård
Spädbarn med konstaterad covid-19 infektion som är i behov av inneliggande vård skall vårdas på
Barnkliniken MSE. På Neonatalavdelningen finns ett infektionsrum med sluss som är fullt utrustat
med övervakning där sjuka nyfödda och även prematurer skall vårdas. Rummet har två vårdplatser.
Barn ammas som vanligt.
Större barn
På barnavdelningen på MSE finns flera rum med sluss där större barn med konstaterad covid-19
infektion kan vårdas. Barn med behov av non-invasivt andningsstöd kan om de inte har behov av
intensivvård vårdas på barnkliniken MSE.
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Hjärt- lungräddning (HLR)
Fr.o.m. 2021-08-20 gäller ordinarie HLR-rutiner vid hjärtstopp för patienter utan känd eller starkt misstänkt
covid-19.

Rekommendationer gällande HLR för patienter med känd eller starkt misstänkt covid-19:
 Diagnostisera hjärtstopp genom att titta efter livstecken och tecken på onormal andning. Känn
eller lyssna inte efter andningsrörelser/ljud genom att placera ditt ansikte nära den drabbades
ansikte. Vid tveksamhet om hjärtstopp föreligger larma och starta bröstkompressioner och anslut
defibrillator i väntan på att hjälp anländer.
 I väntan på larmteam: Utför endast bröstkompressioner och anslut defibrillator så snabbt som
möjligt. Ge inte mun-till-mun och ventilation med pocketmask. Om patienten har syrgas bör
denna behandling fortgå. När larmteamet anländer ska skyddsutrustning som vid
aerosolprocedur tas på innan fortsatt behandling av patienten.
 Hantering av luftväg (applicerande av larynxmask eller intubation) ska göras av erfaren personal
som har formell kompetens att utföra detta. Gör uppehåll med att komprimera bröstkorgen under
intubation eller annan luftvägshantering. Användande av mask och blåsa skall också göras av
erfaren personal eller i undantagsfall av två mindre vana personer där en håller i masken med två
händer och den andra trycker på andningsblåsan. All luftvägshantering på smittade patienter
måste ske med erforderlig skyddsutrustning för att förhindra att personal utsätts för risk att
smittas. Använd bakterie/virusfilter (ex HME-filter) mellan mask/larynxmask/tub och revivator
om sådant finns tillgängligt. Detta för att minska aerosolspridning.
Covid-19 infektion är inte en grund att avstå HLR. Ställningstagande till behandlingsbegränsningar
inklusive HLR enligt sedvanliga rutiner.
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Utskrivning från sjukhus
Inför hemgång gäller de redan rådande riktlinjerna för Trygg och effektiv samverkan (i NCS
Cross finns en redan en beslutad checklista). Utöver denna checklista behöver följande
säkerställas inför hemgång för patienter som vårdas med Covid-19 till kommunen:
 Märk inskrivningsmeddelande i Prator under inskrivningsorsak/prel.diagnos att
patienten vårdas för covid-19 om diagnosen är känd när meddelandet skickas.
 Ange i utskrivningsrapporten under utförda/ planerade åtgärder, allmän
omvårdnad datum för konstaterad Covid-19, Om patienten bedöms vara symtomfri
ange datum, samt information om inskränkt behandling finns.
 Behandlingsinskränkning om aktuellt. Informera i så fall patienten och närstående
om behandlingsinskränkning genom brytpunktsamtal. Dokumentera detta i journalen
i anteckning: inskränkt behandling. Säkerställ att informationen om
behandlingsinskränkning är tydlig mot kommunen. Patientansvarig läkare i
primärvård måste säkerställa om ovanstående är fortsatt aktuellt i hemsjukvård.
 Informationsöverföring. I samband med att patienten lämnar sjukhuset ska följande
vara färdigt: remiss till öppenvård, medicinsk epikris/slutanteckning,
utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse och aktuell läkemedelslista.
Remissen bör innehålla konstaterat datum för covidinfektion samt uppgifter om
kvarstående smittsamhet och symtom. Remiss behöver skickas senast samma dag
som patienten skrivs ut. Remiss och epikris/slutanteckning måste prioriteras att
skrivas ut innan patienten lämnar sjukhuset.
 Palliativ vård, Om beslut om palliativ vård finns, säkerställ ordinationer.
 Läkemedel Framtagen läkemedelsrutin gäller för administrering av hemgångsdos.
 Rehabilitering, Säkerställ att fysioterapeutisk behandling med instruktion medföljer
patienten och eventuell överrapportering via prator till paramedicin i kommunen.
Fristående meddelande med bifogad fil gäller som vanligt
 Skyddsutrustning Via extrameddelande i Prator säkerställ behov kring
skyddsutrustning. Om behov finns skicka med material för 48 timmar, 4 set per dygn
vid dubbelbemanning 8 set/ dygn. Om kommunen har material behöver ingen
skyddsutrustning skickas med. Skyddsutrustning enligt folkhälsomyndigheten
rekommendationer efter utskrivning: Vid omvårdnad, undersökning, behandling,
provtagning och transport efter sjukhusvistelse används samma skyddsutrustning
som vid luftvägssymtom (utöver basala hygienrutiner vanligt munskydd, visir,
plastförkläde)
 Hemresa från sjukhus Hemresa från sjukhus för patienter som vårdats för
luftvägssymtom eller covid-19 se rubrik Transporter.
 Screening för covid-19: Screening av symtomfria patienter vid utskrivning från
sjukhus pausas från 11 april 2022 – gäller alla som har vård och omsorginsatser eller
SSSIH oavsett boendeform eller flyttar mellan olika boendeformer i kommunal eller
privat regi. Orsak till pausen är minskad smittspridning i samhället och att alla 65 år
och äldre samt de med immunsuppression erbjuds fjärde respektive femte vaccindos
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mot covid-19. Verksamhetschef/ vårdenhetschef kan i samråd med Vårdhygien
återuppta screening tillfälligt om omfattande smittspridning upptäcks på en enhet.
Vid ökad smittspridning i samhället så kan screening återinföras.20-3277-rutinscreening--provtaging-inflyttning-aterkomst-eller-tillfallig-placering-omsorgsbo750588_2_1_sm.pdf (regionsormland.se)
Smittfrihet: Se kapitel smittfrihet (kap 14) för bedömning. Smittfrihet bedöms av
ansvarig läkare på avdelning (inkl. IVA) - vid behov i samråd med infektionsläkare.
Kommun följer samma rutiner som regionen kring kohortvård och isolering.
Vaccination: Om vaccination mot covid-19 har genomförts under
slutenvårdstillfälle ska det meddelas i Prator för patienter med kommunala insatser

Patient som inte är aktuell för hemtjänst och eller hemsjukvård oavsett boendeform
För patient som inte är aktuell för hemtjänst och eller hemsjukvård oavsett boendeform och
således inte skrivs in i slutenvårdsprocessen ska ett fristående meddelande skickas till
vårdcentralen i Prator. Skriv: ”Patienten har vårdats för Covid-19, tacksam för uppföljning”.
Patienter som är asylsökande och saknar personnummer måste förmedlas per telefon till
respektive vårdcentral. Samordningssköterska på vårdcentral ansvarar för uppföljning
Om patienten behöver provtagning som del i smittspårning skrivs även detta in i
utskrivningsrapporten i prator ”Patienten ingår i smittspårning på avdelning och behöver ta
ett prov för Sars-CoV-2 i hemmet. Tacksam för uppföljning inom X antal dagar”
Besök
Besök - rekommendation för besök till patient i slutenvård
 Klinikens/avdelningens ordinarie rutiner för besök gäller.
 Besök av person med symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom på covid-19 är inte
tillåtet.
 Munskydd bör erbjudas besökare.
 Besök är inte tillåtna till patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 om inte särskilt
skäl föreligger som t.ex. svårt sjuk patient. Vid besök till patient med covid-19 skall besökare
förses med samma skyddsutrustning som vårdpersonal och instrueras om handhygien.
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Medföljande närstående vid besök öppenvård inkl. akutmottagningar (fr.o.m. 2022-03-01):
 Vid besök till öppenvårdsmottagning eller undersökning i öppenvård får en närstående följda
med. Barn får ha båda vårdnadshavare med vid öppenvårdsbesök. Medföljande närstående får
inte ha symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom på covid-19.
 Vid besök till akutmottagning avråds närstående att följa med om inte särskilda skäl
föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara svårt sjuk patient eller att patienten behöver stöd vid
besöket för att ta till sig information. Antal medföljande begränsas till en. Barn får ha med sig
en närstående/vårdnadshavare vid besök på akutmottagning. Medföljande närstående får inte
ha symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom på covid-19.
Måltider
 Patienter med luftvägssymtom, andra symtom på covid-19 eller annan misstanke om smittsam
sjukdom skall inta sina måltider på vårdrummet.
 Patienter utan infektionssymtom kan inta måltid i matsal under förutsättning att smittsäkert
avstånd mellan patienter kan hållas.
Förteckning av personal som vårdar patienten
 Förtäckning av personal som vårdar patient med covid-19 behöver endast göras vid arbetet
med bekräftat fall utan att skyddsutrustning inte används, gått sönder eller då gällande rutiner
inte har följts.
 Förteckning av personal görs också vid smittspårning. Då kan även personal som inte är
avdelningsbunden men vistats i lokalerna behöva antecknas.
Lokala rutiner slutenvård
Länk till lokal rutin covid-19 NLN: Praktiska tips covid-19 Nyköpings lasarett
Länk till lokal rutin ”Vård av patienter med misstänkt och bekräftad Covid-19 på NLN”
Länk till: Trombosprofylax och trombosbehandling vid covid-19
Inläggning av covid-19 patient från akutmottagningen KSK:
 För patienter där full intensivvård eller respiratorvård inte är indicerad fattas beslut om
inskränkt behandling. Dessa patienter läggs in på KSK.
 För patienter med behov av intensivvård omgående kontaktas narkosjour på KSK som i sin
tur kontaktar länsbakjour IVA för beslut om patienten skall läggas in på IVA MSE eller
NLN. Narkosjour rapporterar till mottagande sjukhus.
 För patienten skall läggas in på medicinsk vårdavdelning men med beredskap att flyttas till
IVA vid försämring är rutinen att jourläkare på KSK kontaktar narkosjour som beslutar om
vårdnivå och om patienten skall läggas in på MSE eller NLN. Jourläkare ringer och
rapporterar mottagande sjukhus (MSE – infektionsjour på telefonnummer 05222; NLN Medicinbakjour på telefonnummer 45023). Medicinbakjour KSK har tolkningsföreträde om
patienten skall flyttas till MSE eller NLN men narkosjour beslutar om vårdnivå.
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Karsuddens regionsjukhus
Personer med luftvägssymtom (sjukdomskänsla, hosta, feber, värk i kroppen eller snuva) ska vistas
på eget rum. Symtomen kan vara av lindrig grad och kan vara bara snuva och halsont.
För patient med luftvägssymtom tar ansvarig läkare kontakt med infektionsjour (016-105222) för råd
kring handläggning. Personer som inte har behov av sjukhusvård provtas för coronavirus (om
indikation föreligger) på Karsudden. Provtagning sker av personal på Karsudden enligt kap 6 i detta
dokument och ordinerande läkare för prover är läkare som tjänstgör på Karsudden. Prov sänds till
KSK med Lab-bilen. Provtagningskit beställs via Flottsupporten, KSK. I väntan på provsvar ska
personal använda visir om risk för stänk finns. Provsvar meddelas ansvarig läkare/sköterska på
Karsudden som meddelar patienten. Vid positivt provsvar för covid-19 ska patienten vistas
uteslutande på rummet tom två dagar efter symtomfrihet. Personal som träffar patienten använder
skyddsutrustning enligt rutin i detta PM. Vid negativt provsvar rekommenderas att patienten vistas på
eget rum till symtomfrihet.
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10. Öppenvård inkl. primärvård
Vårdcentral
Patienter med lindriga luftvägssymtom uppmanas stanna hemma (om inte starka andra medicinska
skäl till besök på vårdcentral som inte kan vänta). Skylt med information om detta placeras vid
ingången till vårdcentralen.
Om patient med måttliga övre luftvägssymtom bedöms behöva komma till vårdcentralen, är det
viktigt att säkerställa att patienten anvisas till lämpligt undersökningsrum som minimerar
exponering av andra patienter och personal. Det här gäller både på vårdcentral samt
primärvårdsjouren.
Då det nu finns en allmän spridning av Covid-19 i samhället bör man i kontakten med alla patienter
iaktta noggranna basala hygienrutiner och även redan vid första kontakten via teleQ, samt vid mötet
med patienten efterfråga luftvägssymtom trots att patienten söker för andra besvär. För noggrannare
instruktioner gällande hantering och skyddsutrustning se kapitel 5 och kapitel 7. För att förhindra att
riskpatienter, äldre och multisjuka, sköra och infektionskänsliga patienter blandas med akuta
infektionssymtom, ska varje vårdcentralens besöksflöden ses över och separeras, antingen lokal –
eller tidsmässigt. Digitala besöksalternativ bör övervägas om så är möjligt, till exempel
telefonsamtal, videosamtal eller andra digitala tjänster.
Vid oklara dödsfall i hemmet ska de hanteras som patient med covid-19 se kapitel Hantering av
avlidna (kapitel 12).
Lokala rutiner öppenvård
Länk till: Trombosprofylax och trombosbehandling vid covid-19
Inhalationer
Nebulisering skall om möjligt undvikas då det för många patienter finns fullgott alternativ genom
behandling med spray och spacer. Vid användning av spray och spacer krävs inte skyddsutrustning
som för aerosolgenererande procedurer. Nebulisering används dock vid livshotande obstruktivitet.
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Primärvårdsjouren
Alla primärvårdsjourer i länet har separerade flöden för patienter med infektionssymtom från
luftvägarna. 1177:s rådgivningssjuksköterskor bokar patienter på röda tider i tidboken och patienter
med infektionssymtom från luftvägarna och övriga patienter separeras i tidsblock på följande sätt:
Primärvårdsjour
Strängnäs
City
Åsidan
Kullbergska

Öppettider lörd/sönd
Kl. 8-17
Kl. 9-21
Kl. 8-21
Kl. 8-20

Övriga pat
Kl. 8-12
Kl. 9-14
Kl. 8-14
Kl. 8-14

Pat med symtom
Kl. 12-17
Kl. 14-21
Kl. 14-21
Kl. 14-20

Om det uppstår behov av fler tider till respektive grupp el. andra frågor kring bokningar ringer
rådgivningssjuksköterskorna på 1177 som vanligt till respektive jours sidonummer.
Primärvårdsjouren kan på morgonen se över bokningarna av patienter med infektionssymtom från
luftvägarna och göra en bedömning om vissa av dessa besök kan omprioriteras till telefontider.
På PVJ kommer att finnas tillgängligt andningsskydd av typen FFP2 eller FFP3 vid eventuellt
aerosolbildande inhalationer då nebulisering används. Vid användning av spray och spacer krävs
inte skyddsutrustning som för aerosolgenererande procedurer.
Vid osäkerhet om behov av bedömning på akutmottagning eller behov av inläggning på sjukhus bör
beredskapsläkare PV diskutera med bakjour medicin innan patienten skickas till sjukhus. Detta för
att gemensamt komma fram till vad som gagnar patienten bäst i det enskilda fallet vid den givna
tidpunkten. Infektionsjour kan också konsulteras vid behov för diskussion.
Telefonnummer till bakjour medicin på samtliga sjukhus:
•
MSE
016 – 10 47 08
•
NLN
0155 – 24 50 23
•
KSK
0150 – 56 115 (mån-fre 10.00–15.30) eller 070 – 64 55 544 (övrig tid)
Digitala besök
Om det finns tekniska förutsättningar rekommenderas digitala besök eller telefonbesök om möjligt
för patienter där detta bedöms lämpligt och det kan genomföras med god medicinsk säkerhet och
kvalitet.
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Röntgen, klinfys och övriga öppenvårdsundersökningar
Patienter som kommer (eller hör av sig) för planerade icke-akuta röntgen- och klin fysundersökningar (inklusive SVF-patienter) som har symtom på luftvägssymtom skall inte genomföra
undersökningen. Patienterna skall informeras om att de skall höra av sig för ny tid när de varit
symtomfria 2 dagar. Detta gäller även andra polikliniska icke-akuta undersökningar.
Akuta röntgen från primärvård:
Radiologiska klinikerna MSE, KSK och NLN tar endast mot remisser från primärvården för
patienter utan övre luftvägssymtom och utan andra symptom som ger misstanke Covid-19:
 Slätröntgen med frågeställning ”fraktur / luxation”. Om radiologiska kliniken hittar fraktur
skickar vi vidare patienten till akutmottagningen enligt vanlig rutin.
 Undersökning av benen med ultraljud med frågeställning ”djup ventrombos”. Om
undersökningen visar djup ventrombos hänvisas patienten till akutmottagningen.
Undersökningarna utförs till kl. 20, övriga patienter hänvisas till nästföljande dag.
 Lungröntgen med isolerad frågeställning pneumothorax. Om radiologiska kliniken
diagnostiserar pneumothorax hänvisas patienten till akutmottagningen.
Patienter får inte skickas för akut lungröntgen från primärvården om det finns misstanke på
Covid-19 eller patienten har övre luftvägsymptom. Om stark indikation för lungröntgen kontaktas
medicinbakjour på respektive sjukhus för beslut om bedömning på akuten eller inläggning på
sjukhus
Endoskopi
Vid endoskopi tillämpas personlig skyddsutrustning (enl. kapitel 7) på samma sätt som för annan
verksamhet och beaktar särskilt info om aerosolgenererande procedurer. Endoskopiska
undersökningar skall ej göras på patienter med akuta luftvägssymtom om inte akut eller imperativt
behov föreligger. Vid luftvägssymtom eller bekräftad covid-19 skall skyddsutrustning som för
aerosolgenererande procedurer användas (enl. kapitel 7). Patienterna skall informeras om att de
skall höra av sig för ny tid när de varit symtomfria 2 dagar.
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Dialys
Dialys NLN – provtagning covid-19:
 Patienter som uppvisar övre luftvägssymtom vid ankomst till dialysmottagning, hänvisas till
enkelrum på dialysmottagningen där provtagning av Covid-19 genomförs.
 Patienter som ringer dialysmottagningen med övre luftvägssymtom, hänvisas till
nästkommande dialystillfälle då provtagning sker i enkelrum på dialysmottagningen
 Om dialyspatient behöver söka sjukhusvård för sin luftvägsinfektion och/eller annan
åkomma som leder till inläggning, hänvisas till rutin för patienten som läggas in och har
symtom som vid övre luftvägsinfektion dvs. provtas på akuten eller på avdelning, om
patienten inte blir inlagd, skickas patienten hem och provtas vid nästa dialysbehandling.
Dialys NLN – dialysbehandling covid-19:
Patient med covid-19 vårdas i första hand i enkelrum med sluss på Dialysavdelningen plan 12 NLN.
Kapacitet finns för 1 patient per dag, vilket innebär att max 2 patienter med covid-19 kan dialyseras
i detta enkelrum per vecka. Dialys av patient med covid-19 sker när det är så få andra patienter i
dialys om möjligt. Kohortvård ej möjligt på grund av begränsad bemanning.
Vid 2 eller fler patienter med covid-19: Dialyseras i enkelrum utan sluss (2 rum). Max 4 patienter
med covid-19 kan dialyseras i dessa enkelrum per vecka. Om det finns 3 patienter med covid-19
kan dessa bilda ett eget vårdlag och därmed vårdas med kohortvård. Om det finns fler än totalt 6
patienter med covid-19 delas dialysverksamheten upp och ger på måndag, onsdag, fredag dialys till
patienter med covid-19. Patienter som inte har covid-19 dialyseras tisdag, torsdag, lördag. Övriga
rutiner avseende provtagning, personlig skyddsutrustning enligt detta dokument.
Dialys MSE – provtagning covid-19:
Patient som får/uppvisar symtom under pågående dialys skall prov tas av dialyspersonal.
Provtagningen och fortsätt dialys skall ske i enlighet med gällande hygienregler och
säkerhetsföreskrifter som rekommenderas av Region Sörmland.
Patient som ringer till dialysmottagningen och uppger akuta luftvägssymtom eller feber skall inte
komma till dialysen; utan skall följa följande regler
 Dialysläkare bedömer om patienten kan vänta med dialys. Om dialys inte kan anstå skall
dialysen genomföras enligt nedan.
 Dialyssjuksköterska ansvarig för patientens dialys kontaktar infektionsmottagningen
(tel 05033 dagtid) för bokning av provtagning avseende Covid-19.
Dialys MSE – dialysbehandling covid-19:
Påverkad/inneliggande patient
 För patient som är i behov av inneliggande vård enligt sker inläggning enligt sedvanlig rutin
och indikation. Njurmedicin kan dock ordna portabel dialys på enskilt rum om
infektion/eller ansvarig läkare föredrar det och resurser finns (kontakta njurläkare för
diskussion)
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Patient som uppvisar lätta symtom
 Patient som inte är allmänpåverkad och där covid-19 inte är bekräftad skall dialys ske på
enkelrum med stängd dörr. Skyddsutrustning för personal enligt kap 7.
 Transport av patienter som bedöms tillämpliga för öppenvård enligt särskild bilaga.
 Vårdpersonal som sköter misstänkt patient bör om möjligt ej delta i vård av övriga patienter
under samma pass.
Dialys KSK - provtagning covid-19
Patienter som uppvisar övre luftvägssymtom vid ankomst till dialysmottagningen hänvisas till
enkelrum där provtagning av covid-19 genomförs av dialyspersonal.
Patienter som ringer dialysmottagningen med övre luftvägssymtom hänvisas till nästkommande
dialysbehandling om dialysläkare bedömer att patienten kan vänta med dialys. Patienten hänvisas
att ringa till 1177 för bokning av covid-19 provtagning, annars sker provtagning på
dialysmottagningen vid nästkommande dialysbehandling.
För patienter som är i behov av inneliggande vård sker inläggning enligt sedvanlig rutin.
Dialys KSK - dialysbehandling covid-19
Patienter med covid-19 vårdas i enkelrum. Dialysen KSK har två enkelrum utan sluss, vilket
innebär att max två patienter med covid-19 kan dialyseras per dag. Kohortvård så långt det är
möjligt.
Övriga rutiner avseende provtagning och personlig skyddsutrustning enligt detta dokument.
Onkologisk öppenvård
Patienter med pågående medicinsk behandling och/eller strålbehandling vid onkologisk öppenvård
skall stanna hemma om de har luftvägssymtom. Behandling uppskjutes tills 2 dagar efter
symptomfrihet. Även patienter med lättare symptom på luftvägsinfektion skall skjuta upp
behandlingen enligt ovan.
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Behandling monoklonala antikroppar till gravt immunsupprimerade patienter
Länk till: Medicinsk rutin för covid-19 behandling med monoklonala antikroppar
Gravt immunsupprimerade patienter har ökad risk att drabbas av svår Covid -19 infektion, och kan
uppvisa nedsatt immunsvar på vaccination. Detta gäller i synnerhet B-cellsdepleta.
Behandling med monoklonala antikroppar kan avsevärt minska risken för progress till svår sjukdom
hos denna grupp om de ges tidigt i förloppet. Patienten ska ha en aktuell covid-infektion verifierad
med PCR och vara seronegativa i antikroppstest för SARS-Cov-2. (antikroppsprov tas dagtid)
Behandling är aktuell de första 10 dagarna sedan symtomdebut. (Undantag finns, exempelvis pat
beh med rituximab med pågående virusreplikation). I nuläget ges behandling med Sotrovimab. För
närvarande råder brist på monoklonala antikroppar vilket gör att vi inte kan garantera att behandling kan
ges till alla patienter.
Följande patienter kan vara aktuella för behandling med monoklonala antikroppar:
 Patienter med pågående eller tidigare behandling med B cellshämmande behandling
ex. Mabthera (Rituximab)
 Solid organtransplanterade
 HSCT, allogen och autolog, senaste 3 åren, ALL/KLL, B-cellslymfom,
 CVID.
Patienter från ovanstående grupper informeras av patientansvarig läkare att de ska ta prov vid
symtom på covid-19 och kontaktar patientansvarig läkare så snart som möjligt efter att covid-19
konstaterats.
Handläggning av patientansvarig läkare PAL
 Beställ antikroppsprov i den egna klinikens journal: SARS-CoV-2-AK (Ig G-kvant)-P.
Akutmärk beställning och provrör.
 Provtagning av poliklinisk patient:
Katrineholm: Patient provtas i hemmet via SSIH, tel 070-5744987
Nyköping: Vardagar provtas patient i hemmet via ALMA, tel 072-143 31 16.
Helger via akutmottagningen NLN, som meddelas att patient kommer via telefon.
Eskilstuna: Patient provtas i hemmet via SSIH, tel 016-103297
Strängnäs: Patient provtas i hemmet via SSIH; tel 0152-260 44
 Inneliggande patient provtas på avd.
 Bevaka provsvaret, doktor-till-doktorskontakt till infektionsjour (tel 05222) vid negativt test,
eller om gränsvärde (se nedan ang helger). Vi behöver också veta antal dagar sedan
symtomdebut och aktuella symtom.
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För detaljer kring handläggningen hänvisas till Medicinsk rutin Covid-19 – behandling med
monoklonala antikroppar på insidan.
Förslag brev med patientinformation:
Hej!
Vi skriver till Dig eftersom Din sjukdom och/eller behandling sätter ner delar av immunförsvaret
som kan vara viktiga när man drabbas av Covid. Det kan också finnas en risk att Du på grund av
detta inte fått full effekt av covidvaccinet. Därför vill vi att du kommer i kontakt med sjukvården
tidigt om du skulle insjukna i Covid. Det kan i vissa fall vara möjligt att sätta in behandling med
nya läkemedel, som kan minska risken för svår sjukdom om Du smittats av Covid. De består av
antikroppar mot covid-viruset. För bästa effekt är det viktigt att det sätts in så tidigt som möjligt
efter man börjat få symptom. Det ges via dropp, och en dos räcker. Oavsett om behandling ges eller
inte vill vi följa ditt sjukdomsförlopp för att se att du läker ut infektionen och inte försämras.
Det är viktigt att Du testar dig för Covid om Du blir sjuk med feber och/eller luftvägssymptom. Om
provet blir positivt, hör av Dig till Din behandlande läkare/mottagning på
nummer_________________ så fort som möjligt för diskussion angående kontakt med
Infektionskliniken i Eskilstuna för bedömning.
Med vänliga hälsningar,
NN
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Gruppaktiviteter för patienter
Fr.o.m. 2022-03-01 gäller att gruppaktiviteter för patienter kan genomföras under förutsättning att
aktiviteten kan genomföras på smittsäkerhet sätt beaktande t.ex. val av lokal, avstånd och basala
hygienrutiner. Antalet personer som får delta i en gruppaktivitet bör vara så litet som möjligt.
Lämplig gruppstorlek beror på kapacitet i grupprum, väntrum och andra praktiska omständigheter.
Verksamhetschef eller divisionschef bedömer om en behandling eller insats kan genomföras.
Medföljande anhörig öppenvård inkl. akutmottagningarna
 Vid besök till öppenvårdsmottagning eller undersökning i öppenvård får en närstående följda
med. Barn får ha båda vårdnadshavare med vid öppenvårdsbesök. Medföljande närstående får
inte ha symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom på covid-19.
 Vid besök till akutmottagning avråds närstående att följa med om inte särskilda skäl
föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara svårt sjuk patient eller att patienten behöver stöd vid
besöket för att ta till sig information. Antal medföljande begränsas till en. Barn får ha med sig
en närstående/vårdnadshavare vid besök på akutmottagning. Medföljande närstående får inte
ha symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom på covid-19.
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11. Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland
Munskydd används som ”source control” vilket innebär att man minskar risken att virus i
luftvägarna hos personal förs över till omsorgstagare eller patient. Skäl till munskyddsanvändning
är att ytterligare minimera risk för spridning av covid-19 från asymtomatiska medarbetare till
patient samt överföring av smitta mellan medarbetare. Utöver munskyddsanvändning skall basala
hygienrutiner strikt följas.
T.o.m. 2022-08-31 gäller att:
 Medarbetare vid sjukvårdsinrättningar ska använda munskydd under sitt arbetspass i
rum/lokaler där andra personer är närvarande.
 Undantag för krav på munskydd gäller medarbetare som inte träffar andra personer inom 2
meters avstånd under sitt arbetspass
 Besökare till regionens sjukvårdsinrättningar rekommenderas att använda munskydd under
besök på inrättningen. Rekommendationen gäller i första hand vuxna (> 16 år) men barn får
använda munskydd om de önskar
Instruktioner och råd kring användning av munskydd som ”source control”:
 Munskydd av typen IIR används i första hand (FFP2 eller FFP3 i andra hand)
 Munskydd kan användas upp till 4 timmar utan att bytas mellan varje patient om de inte blir
kontaminerade eller fuktiga.
 Munskydd skall endast tas på en gång och kastas direkt efter användning.
 Om munskydd inte kan användas av något skäl skall visir användas i andra hand (gäller t.ex.
vid vård av personer med kognitiv funktionsnedsättning eller hörselnedsättning där
kommunikation påverkas negativt av munskydd)
 Om patient har akut vårdbehov och munskydd inte är direkt tillgängligt skall patientens
medicinska behov prioriteras och medarbetaren ska ta på sig munskydd så snart som möjligt
 Använda munskydd vid vård av patient utan covid-19 kastas som vanligt avfall.
o Till skillnad från andningsskydd och munskydd som används som skyddsutrustning
vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 då man kastar använt
munskydd i gul box för riskavfall.
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12. Checklistor för att förhindra smittspridning – personal och patient
Exempel på åtgärder i daglig verksamhetsstyrning (morgonmöte, eftermiddagssamling, avstämning
mm.) och förebyggande arbete för att förhindra smittspridning.
Personal
• Symtomkontroll inför och under varje arbetspass.
• Personal skall stanna hemma även vid lätta symtom (tills genomförd egenprovtagning och
negativt provsvar)
• Regelbunden utbildning och god kännedom om basal hygien och skyddsutrustning
• Undvik fläkt i lokal med >1 person.
• Regelbunden avtorkning med ytdesinfektionsmedel av gemensamma kontaktytor såsom
telefoner, tangentbord och rondvagnar.
• Byt arbetskläder dagligen eller oftare vid behov.
Patienter slutenvård
• Symtomkontroll avseende nydebuterade covid-19 symtom vid varje arbetspass.
• Patienter uppmanas att vara uppmärksamma på covid-symtom och att rapportera till personal.
• Avskärma om möjligt vårdplatser i flerbäddsrummen.
• Fysisk distansering i dagrum och vid måltider i matsal.
• Mobilisering i första hand på vårdrummet om inte patientens vårdbehov motiverar mobilisering
på andra platser.
Vid nydebuterade covid-19 symtom hos patient på vårdavdelning
• Tidig medicinsk bedömning och provtagning.
• Vårdrumsplacering av nyinsjuknad misstänkt covid-19 patient diskuteras kontorstid med
vårdhygien och under jourtid med infektionsjour
• Vårdrumsplacering av patient som kan vara/eller är exponerad för covid-19 i slutenvård
diskuteras kontorstid med vårdhygien och under jourtid med infektionsjour
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13. Rehabilitering och uppföljning
Primärvård
Denna rutin gäller uppföljning och rehabilitering av patienter efter covid-19 infektion och som
bedöms ha behov av rehabilitering i primärvården (region och kommun). Behovet av
tvärprofessionell uppföljning och rehabilitering kan vara stort på grund av en lång
återhämtningsperiod.
Målgrupp:
 Patienter som vårdats i hemmet med egenvård, följs upp efter kontakt med vårdcentralen.
 Patienter som vårdats i hemmet med insatser från vårdcentraler och kommun, uppföljning
sker på primärvårdsnivå.
 Patienter som har vårdats på vårdavdelning och där uppföljning sker på primärvårdsnivå
(vårdcentral och kommun).
Länk till: Rutin uppföljning och rehabilitering Covid-19 Primärvård
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14. Kommunal hemsjukvård (oavsett boendeform) & SSIH
Patienter med akuta nytillkomna luftvägssymtom i ovanstående vårdformer som inte kräver
sjukhusvård kan provtas för covid-19 i hemmet/boendet om indikation för provtagning finns. Se
även provtagningsrutin https://edilprod.dll.se/GetPublicFile.ashx?docid=498268.
Det är viktigt att patienternas handlingsplaner vid försämring är uppdaterade och aktuella så att
beredskapsjour har möjlighet att ta adekvata beslut om provtagning och fortsatt vårdnivå. Ansvarig
sjuksköterska i kommunen tar kontakt med ansvarig läkare på VC (vissa boenden har ansvarig
läkare på geriatriska kliniken NLN). Provsvar går till distriktsläkare eller geriatriker NLN som
beställt provtagningen dagtid och till beredskapsjour jourtid, vg se länk provtagningsrutin ovan.
Viktigt att svaret omgående kommuniceras till ansvarig sjuksköterska på boendet.
Läkare på vårdcentral som ansvarar för SÄBO och hemsjukvårdspatienter ska vara tillgängliga för
frågor från kommunens sjuksköterskor. Om man bedömer att kontakt med patienten är nödvändig
ska man erbjuda hembesök eller digitalt mötesalternativ.
Hembesök SSIH:
 I de fall då SSIH gör hembesök hos patient med starkt misstänkt eller bekräftad covid -19
skall personlig skyddsutrustning, motsvarande utrustningen på sjukhus bäras. I varje bil
SSIH bil skall ett ”kit” med Covid-19-skyddsutrustning för 2 personal finnas.
 Påklädning av skyddsutrustningen sker direkt innanför dörren i patientens hem, avklädning
sker direkt innanför dörren innan man stiger ut från patientens hem. Använt engångsmaterial
kastas i plastpåse som försluts och lämnas på plats hemma hos patienten, avfallet hanteras
som hushållssopor. Om flergångsvisir används skall det antingen noggrant rengöras på plats,
alternativt stoppas i plastpåse som försluts väl och tas med åter till enheten för rengöring.
Palliativ vård i livets slutskede vid covid–19
I en rådande situation med olika behov av prioritering är den palliativa vårdens kunskaper kring
beslut som gäller behandlingsbegränsning, prioritering och närståendestöd av största vikt. Palliativ
vård kompletterar den ordinarie vården och fyller en viktig funktion, inte minst i situationer där
patienter inte gagnas av eller kan beredas möjlighet till kurativ behandling, men naturligtvis
fortfarande har behov av lindring av besvärande symptom. Behandlingsförslag palliativ vård i livets
slutskede vid Covid-19 https://edilprod.dll.se/GetPublicFile.ashx?docid=498569
Avfallshantering:
Verksamhetsavfall från socialtjänst- och LSS-verksamheter som ger omvårdnad till personer med
misstänkt eller bekräftad covid-19 bedöms kunna hanteras enligt ordinarie rutiner för konventionellt
avfall. Risken för smitta bedöms som mycket låg om avfall som bedöms kunna vara kontaminerat
med luftvägssekret eller andra kroppsvätskor, till exempel använd skyddsutrustning eller blöjor,
läggs i sopsäck/soppåse som förslutsordentligt och hanteras som brännbart avfall.
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15. Hantering av avlidna
Avlidna tas om hand enligt ”Övergripande rutin för omhändertagande av avlidna inom Region
Sörmland”. https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/lokala-anvisningar-tillvardhandboken/dodsfall_atgarder_HoS/
Behandlande läkare skall kontakta smittskydd 016-10 35 85 senast nästkommande vardag och
meddela dödsfallet för patient med bekräftad covid-19.
Alla patienter som inte har annan klar dödsorsak handläggs som patient med covid-19. Vid all
hantering av kroppen, inklusive eventuell obduktion, skall personlig skyddsutrustning användas
motsvarande vård av covid-19 patient i slutenvård (se kap 7). Alla moment som kan alstra stänk och
aerosoler bör undvikas. Detta gäller även de som utför eventuella förberedelser av kroppen inför
begravning t.ex. hygieniska eller religiösa. Det föreligger inget hinder för förevisning av den avlidna
patienten för anhöriga. Instruktioner ges då om att inte vidröra den avlidnes kropp. Det är viktigt att
bilaga 2 till övergripande rutin (se ovan) för omhändertagande av avlidna inom Region Sörmland
fylls i. Kryssa i smittsam sjukdom för alla avlidna som inte har annan klar dödsorsak.
Bisättningssäcken har en plastficka på utsidan där kuvertet med personuppgifter ska placeras. Det ska
finnas en likadan lapp som fästs runt foten eller handleden där det framgår att kroppen är smittsam.
På bisättningssäcken fästs en etikett med namn och personnummer. Den avlidnes tillhörigheter läggs
i dubbla plastpåsar och att mottagande person rekommenderas tvätta ev. kläderna direkt.
Hantering inom vårdinrättning
Vårdpersonal lägger den avlidnes kropp i bisättningssäck, spritar säcken och placerar den sedan på en
ren säng. På sängen ska inga textilier finnas. Sängen transporteras sen ner till a-rum. Kapell eller
lakan används för att täcka den avlidna under transporten. Transport lyfter över bisättningssäcken till
en bårvagn/brits. Vi transport av den avlidna efter att kroppen lagts i bisättningssäck krävs ingen
skyddsutrustning. Beställning av bisättningssäck görs via FLOTT på respektive ort och hanteras
enligt samma rutin som kritiska Coronarelaterade artiklar (kap 14).
Visning kan ske på avdelning efter iordninggjord patient. Vid visning får inte fler än fem anhöriga
delta. Om ytterligare personer vill ta avsked få detta ske i omgångar. Anhöriga behöver inte bära
skyddsutrustning vid visningen men får inte vidröra den avlidne och ska tvätta händerna direkt efter
visningen.
Hantering avlidna utanför vårdinrättning
Alla patienter som inte har annan klar dödsorsak handläggs som patient med covid-19 enligt ovan
gällande skyddsutrustning och användning av bisättningssäck. Vi transport av den avlidna efter att
kroppen lagts i bisättningssäck krävs ingen skyddsutrustning. I händelse av att
primärvårdsläkare/beredskapsjour konstaterar dödsfall i patientens hem och ambulanssjukvården inte
varit på platsen så kan beredskapsjour kontakta Ambulanschef i Beredskap (ACIB) på
telefonnummer 016-10 51 08 som ordnar så att bisättningssäck och personal kommer till
beredskapsläkarens hjälp. Beredskapsläkare skall ej ha bisättningssäckar i sin utrustning.
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Tvagning av avliden i Region Sörmland
För att hindra smittspridning inför Region Sörmland följande regler vid tvagning av avliden:
 Tvagning av avliden sker endast på bårhus. Fr.o.m. 2020-04-14 sker tvagning inte på MSE
utan dessa avlidna flyttas till Strängnäs bårhus om tvagning är aktuellt.
 Varje bårhus har enskilt rum för tvagning. Under tvagning får totalt tre personer vistas i detta
rum. Ex. religiös ledare, anhörig och begravningsentreprenör.
 Vid avsked i samband med tvagning ska avsked ske i visningsrum. Det får inte vistas fler än 5
anhöriga i visningsrum vid avsked. Om ytterligare personer vill ta avsked får detta ske i
omgångar. Vid visning efter tvagning behöver anhöriga inte bära skyddsutrustning men får då
inte vidröra den avlidne och ska tvätta händerna direkt efter visningen.
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16. Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19
Smittspårning i vård och omsorg
Smittspårning i vård och omsorg är en viktig insats för att skydda individer med hög risk för
allvarliga konsekvenser till följd av covid-19 infektion.
Vad innebär smittspårning i vård och omsorg?
Smittspårning av covid-19 innebär att:
 Identifiera vilka som kan ha utsatts för smittrisk, från det att indexfallet med covid-19 blev
smittsamt.
 Patienter: Ge kontakterna information om smittrisker och de åtgärder som gäller beroende
på situationen, till exempel om det är aktuellt att provta kontakten för covid-19.
 Personal: Informeras om uppmärksamhet på nytillkomna symtom, om sådana tillkommer
stanna hemma och provta sig. Asymtomatiska personal testas endast efter särskilt beslut vid
omfattande smittspridning
Varje person med konstaterad covid-19 blir indexfall i en ny smittspårning och har skydds- och
informationsplikt. Gemensamt för all smittspårning av covid-19 är att den måste ske utan dröjsmål
för att göra det möjligt att effektivt bryta smittkedjor.
Ansvarig chef på berörd enhet behöver vara behjälplig i smittspårning på arbetsplatsen. Kartlägg
vilka nära kontakter den smittade personen haft. Vårdhygien kan kontaktas vid frågor om hur
smittspårningen ska gå till i det enskilda fallet.
När ska smittspårning göras i vård och omsorg?


När en medarbetare med covid-19 har varit på arbetsplatsen med symtom eller 48 timmar
före symtomdebut. Provtagning av patient/omsorgstagare görs även om den smittsamme
medarbetaren använt munskydd och/eller visir.

När en patient/omsorgstagare med covid-19 har:




vårdats utan att adekvata skyddsåtgärder har vidtagits (munskydd IIR och visir/
skyddsglasögon i allt patientnära arbete) och/eller
samvårdats med annan patient/omsorgstagare eller rört sig mycket i avdelningens allmänna
utrymmen
Om en patient/omsorgstagare använder munskydd kan detta minska risken för smitta något men
smittrisk kvarstår och provtagning utförs ändå.
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Genomförande av smittspårning
Nedanstående gäller vid enstaka fall av smitta på en enhet. Vid mer omfattande smittspridning kan
utökad provtagning eller ytterligare åtgärder bli aktuella i samråd med Vårdhygien.
Dokumentation:
För att kunna följa smittspårningen bör man omedelbart starta en sammanställning av smittade och
antalet/vilka som ska provtas.






Smittspårningslista kan användas.
Excelfil kan ge god överblick.
En sammanställning över antalet provtagna och antalet positiva och negativa fall görs
fortlöpande.
Om man upptäcker fler fall ska man starta en ny genomgång/provtagning med utgångspunkt
från det nya fallet.
Vårdhygien kan kontaktas för hjälp och stöd gällande vårdhygieniska frågor och
avgränsning.

Vilka är de nära kontakter som ska smittspåras?
Kontakter:




inom 2 meters avstånd under minst 15 minuter, sammanlagt under ett dygn.
från och med 48 timmar före indexfallets symtomdebut.
En symtomfri person som testas positiv för covid-19 räknas som smittsam från
provtagningsdatumet.

Inneliggande patient i slutenvården som exponerats för smitta






Informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från
exponeringstillfället
Provtas 3-4 dagar efter exponeringstillfället
Bör om möjligt vårdas på eget rum i väntan på provsvar. Om detta ej är möjligt, undvik
samvård med vårdtagare som är ovaccinerad eller immunsupprimerad och inte tidigare
exponerad för covid-19 under smittspårningen.
Upprepad provtagning om symtom tillkommer

Chef och personal på SÄBO för äldre, hemtjänst, dagverksamhet inom omsorgen och LSS boende
informeras så att åtgärder nedan kan genomföras.
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Brukare i särskilt boende för äldre, som exponerats för smitta




Boende/brukare informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från
exponeringstillfället
Bör begränsa sina kontakter med andra personer på enheten, t ex avstå från gruppaktiviteter
i 5 dagar från exponeringstillfället
Provtas efter 3-4 dagar och vid eventuellt nytillkomna symtom under de närmaste 14
dagarna

Undantag: vid ett SÄBO för äldre eller LSS-boende där brukare/boende till största delen håller sig
inne i sin lägenhet och endast enstaka gånger deltar i gemensamma möten så startar man
provtagning av övriga boende/brukare när minst två boende upptäckts vara covid-19 infekterad.
Vårdhygien kan kontaktas för stöd i bedömningen.
Brukare som haft covid-19 behöver inte informeras eller provtas under en period om 3 månader
efter infektionen
3 månader efter infektionenBrukare i ordinärt boende med hemtjänst, hemsjukvård,
dagverksamhet inom omsorgen, SSIH eller på LSS-boende, som exponerats för smitta



Informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från
exponeringstillfället
Provtas efter 3-4 dagar och vid eventuellt nytillkomna symtom under de närmaste 14
dagarna

Brukare/patienter som haft covid-19 behöver inte informeras eller provtas under en period om
3 månader efter infektionen
Personal som exponerats för smitta
Avser personal med vårdtagarnära arbete i hälso- och sjukvård inklusive tandvård, på särskilt
boende eller korttidsenhet för äldre, inom hemtjänst, dagverksamhet inom omsorgen eller på LSSboende.




Informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från
exponeringstillfället
Får arbeta som vanligt så länge hen känner sig fullt frisk
Provtas och stannar hemma vid symtom

Personal som haft covid-19 behöver inte informeras eller provtas under en period om 3 månader
efter infektionen.
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Patienter som exponerats för smitta i öppenvård
Patienter i öppenvård behöver ej informeras eller provtas om de inte har boende på säbo,
hemtjänst/hemsjukvård, dagverksamhet, SSIH eller LSS boende.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Personal inom vård och omsorg — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
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Smittspårning och smittskyddsanmälan slutenvård covid-19
Behandlande läkarens ansvar inom slutenvård:
1. Meddela provsvar till patienten.
2. Signerar provsvar i labblistan.
3. Ger patienten information om sjukdomen och förhållningsregler samt dokumentera att detta
givits i journal. Använd info i smittskyddsblad för covid-19 som grund för informationen
och förhållningsregler.
o Smittskyddbladen finns att ladda ner på flera olika språk på följande länk (gå in på
patientinformation covid-19 och välj språk uppe till höger):
4. Kontakta smittspårningsenheten senast dagen efter diagnos
o Senast nästkommande vardag vid svar under helg
5. Skicka en bevakning via NCS Cross till Pandemisektionen (PanS), bevakningsgrupp
”Smittspårning” i Infektion-lungklinikens journal, med begäran om smittspårning vid
positivt svar covid-19. Fyll i fältet genom att använda frastext F8.
6. Meddela patienten att smittspårningsenheten kommer att ringa upp (och oftast med dolt
nummer).
7. Kontrollera att personinfo är uppdaterat med kontaktuppgifter till patient,
närstående eller ansvarig personal inom omsorg/på boende.
o Om läkare inte kan lägga bevakning i pandemisektionen finns möjlighet att ringa in
behov av smittspårning på tel: 016-585 88 16 (vardagar kl. 9-11 och kl. 13-15)
Uppgifter från behandlande läkare till smittspårningsenhet som anges i bevakning:
1. Patient-id:
2. Vårdenhet:
3. Aktuellt telefonnummer till patient:
4. Aktuellt telefonnummer till hushållskontakt:
5. Är klinisk smittskyddsanmälan (Sminet-anmälan) skriven (Ja/Nej):
6. Om relevant, ange kontaktuppgifter till boende/säbo eller till hemtjänst/hemsjukvård, samt
om dessa är informerade:
7. Ange vaccinationsstatus (vaccin, antal doser, senaste dos):
8. Ange ditt eget telefonnummer:
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Smittspårning SSIH
Som för slutenvården men bevakningen kompletteras med frågor enligt nedan:
1. Var vårdas patienten nu?
2. Vilka andra avdelningar eller mottagningar har patienten vårdads på? Vilken tid?
3. Vilka verksamheter i kommunen är involverade i vården, kommunalt boende, hemtjänst,
kommunal hemsjukvård? (OBS! viktigt att informera involverade kommunala aktörer)
4. Har patienten varit utanför hemmet efter symtomdebut, ex skola, jobb?
Smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan (i SmiNet) för nyupptäckta fall av covid-19 skall göras fr.o.m. 2020-08-17 av
behandlade läkare enligt beslut från Smittskyddsläkare. Om smittspårningsenheten kontaktas enligt
avsnitt ovan kan enheten hjälpa till med anmälan.
Anmälan skall innehålla uppgift om:
1. Den sannolika smittkällan och smittvägarna
2. De åtgärder som läkaren vidtagit för att hindra smittspridning
3. Andra uppgifter av betydelse för smittskyddet t.ex. om patienten identifierats inom ramen
för screeningprogram samt om personen arbetar inom vård/omsorg eller annan
samhällsviktig verksamhet
4. Uppgifter om vaccination. Dos 1 när? Dos 2 när?
Vid frågor kring smittskyddsanmälan kontakta smittspårningsenheten enl ovan.
Övrigt
Om bevakning inte kan användas, om smittspårningsenheten inte går att nå via telefon eller om det
finns andra frågor maila till provtagningcovid19@regionsormland.se och ange ditt ärende och dina
kontaktuppgifter så blir du kontaktad.
Vid diagnos av covid-19 patient under helg, kväll eller natt när smittspårningsenheten inte är
tillgänglig skall behandlande läkare:
1. Lämna ut smittskyddsblad för covid-19
2. Se till att hushållskontakterna har information om smittan och rekommendera
egenprovtagning om de har symtom.
3. Be hushållskontakterna följa Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19
— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
4. Försöka lista ut hur patienten blivit smittad om det inte är från en hushållskontakt (utgå från
att inkubationstiden kan vara 2-14 dagar (oftast 3-5 dagar)
Smittspårningsenhetens ansvar:
1. Skriver efter överenskommelse smittskyddsanmälan.
2. Vid risksituationer utanför hemmet och/eller kontakt med sjukvård/kommunal
omsorg/tandvård enligt ovan kontaktar smittspårningsenheten smittskydd/vårdhygien för
information och vidare åtgärder.
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3. Vid smittspårning ska smittspårningsformulär användas, informationen överförs till
smittskyddsanmälan i SmiNet och smittspårningsformuläret sparas separat från journalen.
4. Ger patienten information om sjukdomen och förhållningsregler samt dokumentera att detta
givits i journal. Använd info i smittskyddsblad för covid-19 som grund för informationen
och förhållningsregler.
o Smittskyddbladen finns att ladda ner på flera olika språk på följande länk (gå in på
patientinformation covid-19 och välj språk uppe till höger):
Smittspårning av personer med positivt covid-test via egenprovtagning/1177.se sker enligt separat
rutin.
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Smittspårning och smittskyddsanmälan öppenvård, akutmottagning och primärvård
covid-19
Behandlande läkarens ansvar inom öppenvård, akutmottagning och primärvård:
1. Meddela provsvar till patienten.
2. Signerar provsvar i labblistan.
3. Ger patienten information om sjukdomen och förhållningsregler samt dokumentera att detta
givits i journal. Använd info i smittskyddsblad för covid-19 som grund för informationen
och förhållningsregler.
o Smittskyddbladen finns att ladda ner på flera olika språk på följande länk (gå in på
patientinformation covid-19 och välj språk uppe till höger):
4. Kontakta smittspårningsenheten senast dagen efter diagnos
o Senast nästkommande vardag vid svar under helg
5. Skicka en bevakning via NCS Cross till Pandemisektionen (PanS), bevakningsgrupp
”Smittspårning” i Infektion-lungklinikens journal, med begäran om smittspårning vid
positivt svar covid-19. Fyll i fältet genom att använda frastext F8.
6. Meddela patienten att smittspårningsenheten kommer att ringa upp (och oftast med dolt
nummer).
7. Kontrollera att personinfo är uppdaterat med kontaktuppgifter till patient,
närstående eller ansvarig personal inom omsorg/på boende.
o Om läkare inte kan lägga bevakning i pandemisektionen finns möjlighet att ringa in
behov av smittspårning på tel: 016-585 88 16 (vardagar kl. 9-11 och kl. 13-15)

Uppgifter från behandlande läkare till smittspårningsenhet som anges i bevakning:
1. Patient-id:
2. Vårdenhet:
3. Aktuellt telefonnummer till patient:
4. Aktuellt telefonnummer till hushållskontakt:
5. Är klinisk smittskyddsanmälan (Sminet-anmälan) skriven (Ja/Nej):
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6. Om relevant, ange kontaktuppgifter till boende/säbo eller till hemtjänst/hemsjukvård, samt
om dessa är informerade:
7. Ange vaccinationsstatus (vaccin, antal doser, senaste dos):
8. Ange ditt eget telefonnummer:
Smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan (i SmiNet) för nyupptäckta fall av covid-19 skall göras fr.o.m. 2020-08-17 av
behandlade läkare enligt beslut från Smittskyddsläkare. Om smittspårningsenheten kontaktas enligt
avsnitt ovan kan enheten hjälpa till med anmälan.
Anmälan skall innehålla uppgift om:
1. Den sannolika smittkällan och smittvägarna
2. De åtgärder som läkaren vidtagit för att hindra smittspridning
3. Andra uppgifter av betydelse för smittskyddet t.ex. om patienten identifierats inom ramen
för screeningprogram samt om personen arbetar inom vård/omsorg eller annan
samhällsviktig verksamhet
4. Uppgifter om vaccination. Dos 1 när? Dos 2 när?
Vid frågor kring smittskyddsanmälan kontakta smittskydd/vårdhygien.
Övrigt
Om bevakning inte kan användas, om smittspårningsenheten inte går att nå via telefon eller om det
finns andra frågor: maila funktionsbrevlådan provtagningcovid19@regionsormland.se och ange ditt
ärende och dina kontaktuppgifter så blir du kontaktad.
Vid diagnos av covid-19 patient under helg, kväll eller natt när smittspårningsenheten inte är
tillgänglig skall behandlande läkare:
1. Lämna ut smittskyddsblad för covid-19
2. Se till att hushållskontakterna har information om smittan och rekommendera
egenprovtagning om de har symtom.
3. Be hushållskontakterna följa Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19
— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Försöka lista ut hur patienten blivit
smittad om det inte är från en hushållskontakt (utgå från att inkubationstiden kan vara 2-14
dagar (oftast 3-5 dagar)
Smittspårningsenhetens ansvar:
1. Skriver efter överenskommelse smittskyddsanmälan.
2. Vid risksituationer utanför hemmet och/eller kontakt med sjukvård/kommunal
omsorg/tandvård enligt ovan kontaktar smittspårningsenheten smittskydd/vårdhygien för
information och vidare åtgärder.
3. Vid smittspårning ska nedanstående smittspårningsformulär användas, informationen
överförs till smittskyddsanmälan i SmiNet och smittspårningsformuläret sparas separat från
journalen.
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4. Ger patienten information om sjukdomen och förhållningsregler samt dokumentera att detta
givits i journal. Använd info i smittskyddsblad för covid-19 som grund för informationen
och förhållningsregler.
o Smittskyddbladen finns att ladda ner på flera olika språk på följande länk (gå in på
patientinformation covid-19 och välj språk uppe till höger):
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/smittskyddsblad/?#p
age=1
Smittspårning av personer med positivt covid-test via egenprovtagning/1177.se sker enligt separat
rutin.
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Övrigt
Om bevakning inte kan användas, om smittspårningsenheten inte går att nå via telefon eller om det
finns andra frågor: maila funktionsbrevlådan provtagningcovid19@regionsormland.se och ange ditt
ärende och dina kontaktuppgifter så blir du kontaktad.
Vid diagnos av covid-19 patient under helg, kväll eller natt när smittspårningsenheten inte är
tillgänglig skall behandlande läkare:
1. Lämna ut smittskyddsblad för covid-19
2. Se till att hushållskontakterna har information om smittan och rekommendera
egenprovtagning om de har symtom.
3. Be hushållskontakterna följa Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19
— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Försöka lista ut hur patienten blivit
smittad om det inte är från en hushållskontakt (utgå från att inkubationstiden kan vara 2-14
dagar (oftast 3-5 dagar)
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17. Smittfrihet covid-19 – riktlinjer för bedömning
Länk till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för bedömning om smittfrihet. Sammanfattning av
riktlinjerna (vid tveksamhet kring bedömning avseende smittfrihet – diskutera med infektionsjour):
OBS! Genomgången covid-19 de senaste tre månaderna jämställs med att ha fått 3 doser vaccin.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-smittsamhetsbedomning-vid-covid-19/
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18. Beställning material – personlig skyddsutrustning covid-19
Följande artiklar är kritiska för den personliga skyddsutrustningen vid vård av covid-19. Beställning
och utleverans av dessa sker enligt särskild rutin nedan.
 Engångs- respektive flergångsvisir
 Skyddsglasögon
 Långärmade skyddsrockar
 Munskydd IIR
 Andningsskydd FFP2/FFP3
Särskild rutin: Visir ska löpande finnas tillgängligt i våra verksamheter för undersökning,
behandling och transport av patient med luftvägssymtom. Långärmade skyddsrockar, munskydd
och andningsskydd kommer finnas tillgängligt på infektionsavdelningen MSE, akutmottagning
MSE/NLN/KSK, IVA MSE/NLN, ambulansen och barnkliniken MSE. Om behov av dessa artiklar
uppkommer på övriga verksamheter ta kontakt enligt nedan beställningsrutin.
Beställningar hanteras via den lokala FLOTT-supporten måndag-fredag kl. 07.00 – 16.00. FLOTT
supporten kan kontaktas oavsett om ni har FLOTT eller inte. Övriga tider hanteras dessa
beställningar via Ledningsansvarig sjuksköterska (LANS) på respektive akutmottagning.
Kontaktuppgifter till FLOTT:
 transport.vastra.flott@regionsormland.se för beställningar på KSK (tel 0150-56128)
 transport.norra.flott@regionsormland.se för beställningar på MSE (tel 016-5858033)
 transport.sodra.flott@regionsormland.se för beställningar på NLN (tel: 0155-245376)
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19. Städning, rengöring, desinfektion, avfall och tvätt
Städning
Nedanstående rutin gäller lokalvård vid sjukhusens samtliga vårdavdelningar och mottagningar under
denna pandemi. Övriga lokaler utförs lokalvård enligt ordinarie städrutin.
Daglig städning: Ska ske enligt ordinarie städrutin med rengöringsmedel och vatten. För fullgott
resultat krävs mekanisk bearbetning. Alla tagytor (samtliga dörrhandtag, dörröppnare, självcheck-in
terminal, strömbrytare, tvättställsblandare och spolknappar ska avtorkas) skall torkas dagligen, oavsett
synlig smuts, med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid med rengörande verkan.
Slutstädning och slutdesinfektion: Slutstädning utförs som slutlig smittstädning enligt:
https://edilprod.dll.se/GetPublicFile.ashx?docid=309388
Punktdesinfektion: Spill av kroppsvätskor eller utsöndringar rengörs och desinfekteras därefter med
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid alternativt Virkon.

Avfall
Avfall kopplat till hantering av covid-19 patient hanteras som smittförande avfall enligt sedvanlig
rutin. https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/stadning-ochrengoring/avfall-farligt/smittforande-avfall/. En förutsättning för att kunna hantera avfallet korrekt är
att det är lagt i avsedda behållare d.v.s. gula riskavfallskärl och att de sluts väl på plats.
Textilier och kläder
Tvätt hanteras som smittförande tvätt enligt sedvanlig rutin
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/lokala-anvisningar-tillvardhandboken/Tvatthantering/
Rengöring utrustning
 Använd i första hand engångs- och patientbunden (t.ex. stetoskop, blodtrycksmanschett,
termometer etc.) utrustning/materiel.
 Vid användning av flergångsutrustning ska utrustningen desinfekteras i spol-/diskdesinfektor,
med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller på annat sätt som tillverkaren
föreskriver.
Rengöring flergångsvisir
Flergångsvisir rengörs genom noggrann mekanisk rengöring med alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med tensid. Var extra observant på att flergångsvisir inte är tillverkade med
sjukvården i åtanke och därmed kan vara svåra att rengöra. Stänk från patienten kan ha hamnat på
ställen på visiret som kräver omsorgsfull bearbetning med ytdesinfektionsmedlet för att man ska
komma åt och desinfektera.
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20. Vårdhygien – kontaktuppgifter
Måndag till torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15:
 Tel. 016-103585 (alternativa nummer i andra hand 016-105542, 016-103868,
016-103568, 016-103214, 0155-222202)
 Mail smittskydd.vardhygien@regionsormland.se
Mail smittskydd.vardhygien@regionsormland.se kan även användas vardagar kl. 8-16 för frågor.

21. IT samt Medicinsk fysik och teknik
IT
Ordinarie IT-teknisk beredskap finns tillgänglig på telefonnummer 016-105431 från klockan 17:00
till klockan 07:00 på vardagar och dygnet runt under helger. Information om aktuella öppettider
finns på Insidan. http://insidan.dll.se/service-och-stod/it-och-telefoni/it-och-telefonisupport/teknisk-beredskap-vid-driftavbrott/
Vid behov av snabb covid-relaterad it-hjälp kontaktas Servicedesk IT via telefon eller
Självserviceportalen IT. Ärendet ska märkas med COVID-19 och markeras med
 Prio1 om ärendet bör lösas inom en timme
 Prio2 om det bör lösas inom 2 timmar
 Prio3 om ärendet bör lösas inom 3-8 timmar
 Prio4 om ärendet bör lösas inom 2-3 dagar
När ärendet är lagt och anmälaren har ett ärendenummer, kontaktar anmälaren koordinatorn på det
berörda sjukhuset och meddelar vilket ärendenummer som behöver prioriteras:
MSE: Anette Westerlund, Anette.Westerlund@regionsormland.se telefon: 0767-24 38 48
KSK: Ulrika Gustavsson, Ulrika.C.Gustavsson@regionsormland.se, telefon: 070-337 36 63
NLN: Anna Nilsson, Anna.Ma.Nilsson@regionsormland.se , telefon 073-867 64 26

Medicinsk fysik och teknik
Se Insidan: http://insidan.dll.se/service-och-stod/patientnara-och-vardrelateradetjanster/medicinteknisk-utrustning/
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22. Riskbedömning, anmäla allvarligt tillbud och arbetssjukdom
Riskbedömning
Vid förändring av verksamhet behöver riskbedömning ske i samverkan med skyddsombud för att på
sedvanligt sätt identifiera risker med förändringen och ta fram åtgärder för att möta dessa. Chef
genomför riskbedömningen i samverkan med skyddsombud. Om hjälp önskas kontakta HRspecialist. Riskbedömningen ska ske skriftligt och beakta om risk är allvarlig eller inte.
Handlingsplan upprättas, åtgärder vidtas och följs upp. Ny kunskap tillkommer löpande vilket kan
medföra att riskbedömningen behöver revideras. Det är viktigt att i riskbedömning avseende covid19 följa myndigheternas rekommendationer i åtgärder och handlingsplan för att primärt genomföra
sådana åtgärder där det finns vetenskaplig evidens. Riskbedömningen ska också beakta
konsekvenser av den oro som kan sprida sig och det är viktigt att bedöma arbetsbelastning för att ge
stöd till medarbetarna beträffande prioritering av arbetsuppgifter. Länk till rutin för riskbedömning
http://insidan.dll.se/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetsmiljo/riskbedomning
Anmäla allvarligt tillbud (gäller händelser till och med 2022-03-31)
Som arbetsgivare har vi varit skyldiga till att anmäla allvarliga tillbud kopplat till covid-19 till
Arbetsmiljöverket till och med 2022-03-31. Händelser som inträffat från och med 2022-04-01
behöver inte anmälas till Arbetsmiljöverket. Observera att det är händelsedatumet som styr, inte
när chef får kännedom om det. Nedan beskrivs hur en anmälan till Arbetsmiljöverket ska gå till.
Anmälan görs av närmaste chef och närmast överordnad chef ska informeras. Anmälan diarieförs på
enheten enligt enhetens ordinarie rutiner.
Gäller för medarbetare/studenter som exponerats och kan ha blivit utsatt för smitta av Covid-19 till
och med 2022-03-31.
Anmäl allvarligt tillbud när:
 Exponering skett på arbetsplatsen och smittämne når medarbetare/student genom patient,
kollega eller elev som är eller misstänks vara smittade av covid-19
 Medarbetaren/Student har på arbetsplatsen exponeras där fysisk distansering inte är möjlig, vid
kontakt så intorkat virus når mun, näsa eller ögon eller av inandningsluft från av patient,
kollega eller elev som är misstänkt eller konstaterat smittad. (misstanke kan vara att patient,
kollega eller elev först i ett senare skede visar sig vara smittad av covid-19)
Chef ska anmälan allvarligt tillbud så snart som möjligt efter att fått kännedom om detta via
https://anmalarbetsskada.se/ . Välj ”Allvarligt tillbud utan personskada”.
Om flera medarbetare är drabbade vid samma händelse behöver endast en anmälan göras.
Vid behov av hjälp för att upprätta anmälan kontakta HR-specialist.
För studenter/praktikanter kontakta HR-stabens studierektorer för VFU för samordning med
utbildningsanordnaren, som ansvarar för att göra anmälan.
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Chef ska också vidta åtgärder så fler inte exponeras och se till att tillbudet anmäls i Synergi.
Involvera skyddsombuden i detta arbete och genomför detta i så nära anslutning till händelsen som
möjligt.
Utredning allvarligt tillbud
Arbetsmiljöverket kan efterfråga en utredning. Utredningen ska innehålla följande:
- vad var det som hände och hur gick det till? varför hände det?
- hur allvarlig är händelsen utifrån sannolikhet och konsekvens?
- vilka åtgärder kan vidtas för att liknande händelse inte ska inträffa igen?
När en händelse utreds i Synergi ingår alla dessa delar och man kan därför utgå från den utredning
som är gjord i Synergi och komplettera med de delar som efterfrågas. För vidare information se
rutin på Länk http://insidan.dll.se/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetsmiljo/5.1-arbetsskador-ochtillbud/ Vid behov av hjälp kontakta HR-specialist.

Anmäla arbetssjukdom
Arbetssjukdom skall fortfarande anmälas till Försäkringskassan även efter 2022-04-01, då viruset
fortsatt är rubriceras som riskklass 3.
Gäller för medarbetare/studenter som insjuknat till följd av Covid-19.
Anmäl arbetssjukdom när:
 Medarbetaren/Student arbetar inom vård- och omsorg eller transporter av patienter som är
eller misstänks vara smittade av Covid-19 (gäller oavsett om skyddsutrustning använts eller
ej)
 Medarbetaren/Student har vårdar/hanterat/transporterar eller vistats i samma utrymme som
en patient som är misstänkt eller konstaterat smittad (det finns inte något krav på att
sjukdomen Covid-19 ska styrkas genom diagnos eller provtagning för att en anmälan ska
göras.)
Chef ska anmäla via sidan https://anmalarbetsskada.se/ Välj arbetssjukdom. Anmälan upprättas
tillsammans med medarbetare och skyddsombud.
Chef ska också vidta åtgärder så fler inte exponeras och se till att arbetssjukdomen anmäls i
Synergi. Involvera skyddsombuden i detta arbete och genomför detta i så nära anslutning till
händelsen som möjligt. Vid behov av hjälp för att upprätta anmälan kontakta HR-specialist.
För studenter/praktikanter kontakta HR-stabens studierektorer för VFU för samordning med
utbildningsanordnaren, som ansvarar för att göra anmälan.
För vidare information se rutin på Insidan – Länk: http://insidan.dll.se/globalassets/corona-covid19/covid--19-allvarigt-tillbud-och-arbetssjukdom-200609.pdf
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Dokumentation
Dokumentationskravet gäller när medarbetare/studenter exponerats för konstaterad smitta av Covid19 och det:
1. står klart att exponeringen skett på arbetsplatsen (smittämne når medarbetare/student genom
patient, kollega eller elev t ex när fysisk distansering inte är möjlig)
2. om det skett ett tillbud, olycka eller annan oönskad händelse (t ex skyddsutrustning gått sönder,
inte använts eller att gällande rutiner inte har följts)
3. när smittan konstaterats dvs när patient, kollega eller elev provtagits positiv för covid-19
Chef ska dokumenteras detta i en särskild förteckning, ”Särskild förteckning över personal som haft
kontakt med covid-19 patient”. Förteckningen ska sparas i tio år på ett säkert sätt på enheten
eftersom blanketten innehåller uppgift om patient. Vid behov av hjälp kontakta HR-specialist
Förteckningen finns att hämta på Insidan i denna länk. http://insidan.dll.se/globalassets/coronacovid-19/sarskild-forteckning-over-personal-som-haft-kontakt-med-covid-19-patient.pdf
Flödesschema i vilken ordning åtgärder ska genomföras
Flödesschema i vilken
ordning åtgärder ska
genomföras

Ett

Två

Tre

Fyra

Fem

Vid exponering på
arbetsplatsen (utsatt
för smitta) Endast
händelser till och med
2022-03-31
Har insjuknat och
arbetat med patienter
som är el. misstänkts
vara smittade

Anmäl Allvarligt
tillbud till

Åtgärda så
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riskerar
smitta

Anmäl i
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Utred
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konstaterad,
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23. Personal exponerad för covid-19
Coronavirus smittar via direkt kontakt och via droppsmitta. I vissa vårdsituationer kan en
övergående aerosolsmitta uppstå. Smittsamheten hos en enskild patient varierar avsevärt bl.a.
beroende på symptomduration och vilka symptom som föreligger. Den stora majoriteten av
personer som får covid-19 får en lindrig sjukdomsbild. Inkubationstiden är som längst 14 dagar.
Om har varit utsatt för smittrisk från en covid-19 patient gäller:
 Får du tecken på symtom av covid-19 infektion så ska du inte jobba. Meddela din
arbetsledare och sjukskriv dig. Genomför PCR testning.
 Se för övrigt medarbetare med symtom
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24. Medarbetare med symtom eller exponerad via hushållskontakt
Medarbetare som utför arbetsuppgifter i lokaler där patienter vistas och som insjuknar med
luftvägssymtom eller andra symtom förenliga med covid-19 ska inte vara på arbetsplatsen, detta
gäller även studenter mfl. Med luftvägssymtom menas t.ex. sjukdomskänsla, hosta, feber, värk i
kroppen eller snuva. Symtomen kan vara av lindrig grad och kan innehålla bara snuva och halsont.
Tag PCR test vid symtom. Medarbetare som insjuknar under aktuellt arbetspass med luftvägssymtom
eller feber skall inte ska vara kvar på arbetet utan gå hem.
Medarbetare som har fått 3 doser vaccin som är positiva för covid-19: Skall vara hemma till
mer än 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 5 dagar sedan symtomdebut eller
räknat från provtagningsdagen om infektionen varit symtomfri
Medarbetare som inte fått 3 doser vaccin som är positiva för covid-19: Skall vara hemma till
mer än 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring och minst 7 dagar sedan symtomdebut eller
räknat från provtagningsdagen om infektionen varit symtomfri
Medarbetare som varit PCR positiv för covid-19 senaste 30 dagarna behöver inte genomgå ny PCR
provtagning vid lindriga symtom som inte kräver sjukhusvård. Om dessa medarbetare har lindriga
luftvägssymtom och mår bra i övrigt kan de arbeta om inte arbetsplatsen har särskilda regler för
personal med luftvägssymtom. Medarbetare med mer uttalade symtom och som känner sig sjuka
skall vara hemma till 48 timmar efter feberfrihet och allmän förbättring.
För personal inom hälso- och sjukvård som exponerats för covid-19 gäller:
 Informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från
exponeringstillfället. Får arbeta som vanligt så länge hen känner sig fullt frisk
 Provtas och stannar hemma vid symtom
 Personal som haft covid-19 efter vecka 50 2021 behöver inte informeras eller provtas under
en period om 3 månader efter infektionen.
 Fr.o.m. 2022-02-09 rekommenderar Folkhälsomyndigheten ingen hushållskarantän eller
annan åtgärd för personal om någon annan är sjuk i hemmet.
 Vid mer omfattande smittspridning kan utökad provtagning eller ytterligare åtgärder bli
aktuella i samråd med Vårdhygien
Samtliga Covid-19-relaterade ersättningar som funnits i perioder under hela pandemin, exempelvis
ersättning för karens och ersättning till riskgrupper, upphör att gälla från och med 2022-04-01. Även
regler om slopat krav på läkarintyg till arbetsgivare från dag 8 upphör att gälla från samma datum.
Det är heller inte längre möjligt för den som smittas av Covid-19 att få smittbärarpenning.
Från och med 2022-04-01 gäller alltså ordinarie regler om karensavdrag, läkarintyg, etc. Retroaktiv
ansökan om ersättningar för exempelvis karens kan dock fortfarande göras för tid fram till och med
22-03-31. Karensavdraget ska ha gjorts senast detta datum för att ersättning ska vara aktuell.
Uppdaterad information om ersättningar och datum finns hos Försäkringskassan;
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID
61(106)

Beslutande

Datum

Dokumentnummer

Magnus Johansson, Divisionschef Medicin
Marie Bennermo, Chefsläkare Region Sörmland

2022-08-02

Version 2022-08-02 kl. 12

Avstängning av medicinska skäl
Om du som chef anser att medarbetare borde sjukskrivit sig enl. Folkhälsomyndighetens
rekommendationer ska du i första be medarbetaren sjukskriva sig. Om medarbetaren inte gör detta
kan avstängning vara aktuellt med hänvisning till medicinska skäl. Om en medarbetare stängs av med
hänvisning att undvika smittspridning ska arbetsgivaren underrätta berörd fackförening. Innan
avstängning sker ska du kontakta HR-specialist. Skicka omgående nedanstående uppgifter till din
HR-specialist för vidarebefordran till berört fack: namn, personnummer, arbetsplats och beräknad
längd på avstängning
Observera att detta förenklade förfaringssätt enbart rör avstängningar med anledning av covid -19. Vi
vill också i sammanhanget påpeka att beslut om avstängning inte kan fattas av alla chefer (inom
Hälso- och sjukvård fattas beslutat av verksamhetschef).

25. Provtagning personal
Personalprovtagning vardagar vid symtom eller smittspårning:
Personalprovtagningsbodarna är öppna vid samtliga sjukhus vardagar:
 Mälarsjukhuset, vardagar 07.30 – 12.00
 Nyköpings lasarett, lördag 07.15 – 12.00 (kl. 07.15 - 09.15 för provsvar samma dag)
 Kullbergska sjukhuset, lördag 07.15 – 12.00 (kl. 07.15 - 09.15 för provsvar samma dag)
Ingen tidbokning behöver göras. Du kan komma och hämta och lämna prov när du vill under
provtagningens öppettider. Observer att bank-ID krävs. Du tar själv provet utomhus med kit för
egenprovtagning och registrerar med en QR-kod.
Meddelande om att svar finns tillgängligt på 1177 kommer via sms och/eller e-post. Vid positivt
PCR-prov kommer du även att bli uppringd av en smittspårare samma dag alternativt
nästkommande vardag. Du ska vid positivt prov inte gå till arbetet nästa dag.
Personalprovtagning helger vid symtom:
Personalprovtagning helger MSE, NLN & KSK är öppen endast lördagar fr.o.m. 2022-04-01 (v 13):
 Mälarsjukhuset, lördag 07.15 – 10.30
 Nyköpings lasarett, lördag 07.15 – 10.00
 Kullbergska sjukhuset, lördag 07.30 – 10.30
Som övriga dagar egenprovtagning där medarbetaren själv tar provet och registrerar med QR-kod
via mobilen.
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Hämta och lämna prov vid smittspårning vid lab
Medarbetare som ingår i smittspårning kan hämta och lämna provtagningsmaterial utanför
laboratoriemedicin, i avsedd ut- och inlämningslåda vid respektive sjukhus. Provet ska inte tas
utanför lab. Bank-id krävs för registrering efter taget prov. Ut- och inlämning kan göras samtliga
veckodagar och tid.
Utlämning/inlämningsställen:
 Kullbergska sjukhuset, hus K6 plan 1: låda utanför kemlabbet.
 Mälarsjukhuset, hus E57 plan 3, Unilabs provinlämning för klinisk kemi och mikrobiologi:
låda på vänstra sidan av dörren.
 Nyköpings lasarett, hus N3 plan 4, Unilabs klin- kemlab och blodcentralen: låda innanför
dörren till lab, på väggen bredvid avfallsrummet.
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26. Medarbetare i riskgrupp och gravida medarbetare
Medarbetare i riskgrupp
Medarbetare som tillhör riskgrupp för att bli allvarligt sjuk i Covid-19 och som varit tvungen att
avstå arbete på grund av detta, har haft möjlighet att söka riskgruppsersättning hos
Försäkringskassan under perioder av pandemin. Från och med 2022-04-01 finns denna möjlighet
inte längre kvar. Medarbetare som uppburit sådan ersättning och som är vaccinerad beräknas kunna
återgå i tjänst på sin arbetsplats. I vissa fall kan en individuell bedömning av läkare behöva göras
innan återgång. Detsamma gäller medarbetare i riskgrupp som haft anpassade arbetsuppgifter under
pandemin och som nu är vaccinerad.
I förekommande fall, om det finns faktorer som gör att en återgång till arbetsplatsen inte är möjlig
fullt ut för en medarbetare i riskgrupp, ska chef och medarbetare föra en dialog kring eventuella
behov av rehabiliterings- och anpassningsåtgärder och göra en plan för detta. Arbetsgivaren är
skyldig att undersöka möjligheterna att anpassa arbetet för en person som befinner sig i riskgrupp
och som av något skäl inte kan återgå till arbetsplatsen eller utföra sina ordinarie arbetsuppgifter.
Det är viktigt att medarbetaren deltar i denna utredning och förser arbetsgivaren med korrekt och
tillräcklig information om sin situation.
Individuell riskbedömning tillämpas inte för medarbetare i riskgrupp i samband med återgång utan
det är arbetsplatsens generella riskbedömning av arbetsmiljörisker samt rutiner för att undvika
smittspridning som gäller. För dokumentation om arbetsanpassning för medarbetare i riskgrupp som
inte kan återvända till arbetsplatsen används Heroma HälsoSAM.
Gravida medarbetare
Särskild hänsyn till gravida medarbetare
Det är frivilligt för en gravid medarbetare att informera sin arbetsgivare om graviditeten.
Arbetsgivaren ska dock överväga att vidta förebyggande åtgärder så snart de får kännedom om att
en medarbetare är gravid.
Det beror på att:
 Gravida utgör ur ett arbetsmiljöperspektiv en särskilt skyddsvärd kategori medarbetare (se
bl.a. AFS 2007:5).
 Gravida som är ovaccinerade tillhör riskgrupp efter vecka 22. Forskning visar att gravida
som inte är vaccinerade löper ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket i sin tur ökar
risken för att föda för tidigt. Inräknat inkubationstid bedöms risken öka vid graviditetsvecka
20.
 Enligt Folkhälsomyndigheten bör gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes
eller högt blocktryck vara särskilt försiktiga
Vad arbetsgivaren ska göra vid kännedom om att medarbetare är gravid
Enligt Arbetsmiljöverkets uppdaterade information ska gravida efter vecka 20 inte arbeta med
patienter inom vård och omsorg som har misstänkt eller konstaterad covid-19. Detta gäller även
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gravida medarbetare som är fullvaccinerade. Med ”misstänkt eller konstaterad covid-19” avses
patienter eller brukare som isoleras på grund av misstänkt eller konstaterad covid-19.
I övriga fall ska en individuell riskbedömning avgöra om en gravid medarbetare riskerar att smittas
av covid-19 i den aktuella verksamheten. Utifrån riskbedömningen ska arbetsgivaren vidta lämpliga
åtgärder för att den gravida ska kunna arbeta. Med hänsyn till den ökade risken för allvarlig
sjukdom är det, i det fallet den gravida är ovaccinerad, lämpligt att göra en ny riskbedömning inför
graviditetsvecka 20.
Om det inte går att undanröja risker i arbetsmiljön eller ge den gravida andra arbetsuppgifter som
inte utgör risk, får medarbetaren inte arbeta kvar. Medarbetaren ska då förbjudas att arbeta (se § 7
AFS 2007:5), vilket sker utifrån arbetsmiljölagens regler.
Vaccinerad och icke vaccinerad gravid medarbetare
Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ger vaccinet ett lika gott skydd för den gravida mot
covid-19 som för övriga befolkningen. Det innebär, enligt Folkhälsomyndighetens och
Socialstyrelsens bedömning, att en gravid person som fullvaccinerats anses ha samma skydd mot
svår och allvarlig sjukdom som övriga fullvaccinerade.
Gravida som är vaccinerade tillhör inte längre riskgrupp för allvarlig sjukdom i covid-19.
Arbetsgivaren kan därför i sin riskbedömning beakta om den gravida är vaccinerad eller inte.
Det är dock viktigt att poängtera att risken för allvarlig sjukdom och död inte är densamma som
risken att den gravida exponeras för viruset. Samtliga gravida, oavsett vaccination eller
genomgången infektion, ska behandlas lika vid bedömningen avseende risken för exponering av
viruset (AFS 2007:5).
Individuell riskbedömning för gravid medarbetare
Riskbedömningen bör innehålla en helhetsbedömning avseende risk för svår sjukdom (här får
vaccination betydelse) men också risken för exponering av virus (se AFS 2007:5, ändrad genom
2018:7). Bedömningen ska ske i samråd med den gravida.
Tillfälliga åtgärder kring den gravidas arbetsmiljö kan behöva vidtas för att undvika risker även
under tiden som riskbedömning och utvärdering av insatser pågår.
När det gäller risken för exponering ska arbetsgivaren:





Undersöka om kvinnan i sitt arbete utsätts för viruset.
Bedöma risken för exponering och annan skadlig inverkan på graviditeten som exempelvis
bakomliggande ohälsa (oro etc.). Här ska hänsyn tas till art, grad och varaktighet av
exponering. Detta kan variera beroende på om de personer den gravida har social kontakt
med i sitt arbete kan förväntas vara vaccinerade, varför arbetsgivaren bör vara mer restriktiv
i till exempel skolan. I bedömningen kan hänsyn även tas till om den gravida är vaccinerad.
Avgöra vilka åtgärder som måste vidtas i samverkan med medarbetaren. Arbetsmiljöverket
förespråkar åtgärdstrappan där personlig skyddsutrustning är den sista åtgärd man tar till. I
första hand beaktas vad man kan förändra i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska
arbetsmiljön runt den gravida.
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Om det inte är möjligt att undanröja eller minimera riskerna inom ramen för ordinarie
arbetsuppgifter ska arbetsgivaren vidta åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga för att erbjuda
kvinnan andra arbetsuppgifter eller möjlighet att arbeta hemifrån. Eventuell omplacering inom
ramen för detta arbete sker utifrån föräldraledighets- och arbetsmiljölagen och ska inte
sammanblandas med 7 § anställningsskyddslagen.
Blankett för individuell riskbedömning för medarbetare i riskgrupp samt gravida medarbetare finns på
Insidan (länk)
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27. Personal – vanliga frågor
Vad gör jag som medarbetare om jag får luftvägssymtom?
Om du får symtom från luftvägarna skall du sjukskriva dig och vara borta från arbetsplatsen till 48
timmar efter symtomfrihet. Genomför egenprovtagning med PCR för covid-19 via
personalprovtagning eller via bokning 1177.se.
Vid milda/lindriga symtom som t.ex. sjukdomskänsla, hosta, feber, värk i kroppen eller snuva.
 Egenvård och handhygien
 Egenprovtagning med PCR för covid-19 via personalprovtagning eller via bokning 1177.se.
Måttliga och svåra symtom t.ex. allmänpåverkan, andningssvårigheter, bröstsmärtor:
 Kontakt med 1177 för vidare råd
Jag har diagnostiserats med covid-19
Se kapitel Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt
Jag har inga luftvägssymtom eller feber men har en kronisk sjukdom
I nuläget gäller att medarbetare som inte har luftvägssymtom/feber eller annan annat skäl till
sjukskrivning ska arbeta som vanligt. Om medarbetaren ingår i de av Socialstyrelsen framtagna
riskgrupperna för covid-19 kontakta din närmaste chef för dialog (se kapitel Medarbetare i
riskgrupp samt gravida medarbetare).
Resor till och från jobbet
Inga särskilda rekommendationer eller restriktioner utöver Folkhälsomyndighetens nationella
allmänna råd och rekommendationer gäller vid resor till eller från jobbet.
Interna utbildningar och fysiska möten
Fr.o.m. 2022-03-01 gäller normala rutiner och rekommendationer för interna utbildningar och
fysiska möten.
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Evenemang och konferenser
Fr.o.m. 2022-03-01 gäller normala rutiner och rekommendationer för evenemang och konferenser.
Utbildningar och tjänsteresor utomlands
Fr.o.m. 2022-03-01 gäller normala rutiner och rekommendationer för utbildningar och tjänsteresor
utomlands.
Vad gäller för studenter
För de som går vårdutbildningen är inriktningen att vi tar emot studenter för VFU från de skolor
Regionen har avtal med och enligt den planering som redan är lagd. Samma rutiner som anges i
detta dokument gäller för studenter.
Återkalla/avbryta semester – förtydligande
I första hand ska vi alltid försöka komma överens med berörd medarbetare om att bryta semestern. I
annat fall gäller följande:
Innan det blir aktuellt att bryta semester ska arbetsgivaren dra in andra ledigheter som till exempel
kompledighet och flexledighet. För att arbetsgivaren ska kunna återkalla beslut om beviljad
semester krävs att arbetsgivaren och medarbetaren är överens om detta, eller att arbetsgivaren har
fog att ändra semesterförläggningen. Semester behöver inte heller vara påbörjad för att
arbetsgivaren ska kunna återkalla den.
Arbetsgivare som överväger att återkalla beviljad semester ska ha gjort en riskbedömning av
bemanningsläget och på relevanta sätt försökt täcka behovet av personal exempelvis med vikarier
eller övertid. Först därefter kan återkallandet semester ske.
Regionens bedömning är att i nuvarande läge med smittspridning och insjuknande i Covid -19,
finns synnerliga skäl att återkalla semester för medarbetare. Återkallandet ska ske utifrån att
verksamheten ska fungera tillfredsställande men möjligheten bör tillämpas restriktivt.
Innan arbetsgivaren fattar beslut om att ändra beviljad semester ska förhandling genomföras enligt
11 eller 13 §§ MBL. (§ 13 avser förhandling med facklig organisation som inte har kollektivavtal
med arbetsgivaren). Förhandlingen kan omfatta flera medarbetare samtidigt. Om semester återkallas
är medarbetaren skyldig att avbryta sin semester och återgå i arbete. Om medarbetaren då vistas på
annan ort ges skälig ersättning för extra kostnader som uppkommit. De extra semesterdagar som
kan utges gäller under avbruten huvudsemester.
Att göra:
1. Riskbedömning av bemanningsläget och grundlig beskrivning av hur man försökt lösa
bemanningen på annat sätt än genom att avbryta semester
2. Kalla facken till en MBL-förhandling enligt § 11. Redogör för arbetsgivarens uppfattning, vilka
medarbetares semestrar som dras in och varför. Skriv protokoll från förhandlingen. HR-specialist
deltar och skriver protokoll.
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Resor till tillfällig placeringsort med anledning av Covid -19
Som anställd har man skyldighet att om arbetet så kräver arbeta på annan ort än den vanliga
verksamhetsorten. Covid-19 utbrottet gör att fler än normalt kommer att tvingas att arbeta på en
annan plats. För de som under denna period arbetar på annan ort gäller att resa medarbetaren i första
hand ska resa på arbetstid. Är det inte möjligt får resan göras utanför ordinarie arbetstid. För tid
utanför ordinarie arbetstid utgår timlön och restiden beräknas med en schablon:
 För resa Katrineholm – Eskilstuna och omvänt är schablonen 1 timme
 För resa Katrineholm – Nyköping och omvänt är schablonen 1 timme
 För resa Nyköping – Eskilstuna och omvänt är schablonen 1,5 timme
Ersättningen betalas endast ut som kontant ersättning. Resorna ska enligt möjligaste mån ske i
enlighet med regionens riktlinje för resor, vid resor med egen bil skrivs reseräkning enligt ordinarie
rutiner. Chef har ett ansvar för arbetsmiljön och att göra en riskbedömning i anslutning till att beslut
om tillfälligt arbete på annan ort. Som schemaläggande chef bör man eftersträva att om möjligt
lägga resa på arbetstid och om inte det går behöver man ha de långa resorna i åtanke då schemat
läggs. Hänsyn till behov kring tex barnomsorg och liknande för anpassade arbetstider där det är
möjligt.
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Medarbetare i hälso- och sjukvård och i omsorg som varit utomlands
Folkhälsomyndighetens rekommendation vid utlandsresa: Rekommendationer till dig som reser in i
Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Utrikesdepartementets avreseråd och Resklar app:
Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset - Regeringen.se
Om utlandet - Sweden Abroad
Resklar - UD:s reseinformation direkt i fickan - Regeringen.se
På denna sida kan man se vilka regler som gäller vid resa från ett annat land till Sverige. Här ett
exempel Estland – Sverige: Re-open EU (europa.eu) OBS! Använd EDGE
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28. Logg – sammanfattning av uppdateringar per version
2022-08-02
 Kapitel ”Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland” uppdaterat
med att t.o.m. 2022-08-31 gäller:
o Medarbetare vid sjukvårdsinrättningar ska använda munskydd under sitt arbetspass i
rum/lokaler där andra personer är närvarande.
o Undantag för krav på munskydd gäller medarbetare som inte träffar andra personer
inom 2 meters avstånd under sitt arbetspass
o Besökare till regionens sjukvårdsinrättningar rekommenderas att använda munskydd
under besök på inrättningen. Rekommendationen gäller i första hand vuxna (> 16 år)
men barn får använda munskydd om de önskar
 Kapitel slutenvård uppdaterat gällande val av vårdplats: Patienter med covid-19 ska i första
hand vårdas i eget rum med eget hygienutrymme på rummet. Patienter med starkt positivt
covid-test kan, om eget rum inte kan erbjudas, samvårdas med andra personer med starkt
positivt covid-test i rum med eget hygienutrymme på rummet. För personer med svagt
positivt test, mycket svagt positivt test eller där det inte framgår om testet är starkt eller
svagt positivt görs en klinisk bedömning av om det är aktuell smittsam covid-19 som kan
samvårdas med annan patient med covid-19. Vid osäkerhet i bedömning kontaktas
infektionsjour.
2022-07-04
 Kapitel ”Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland” uppdaterat
med att fr.o.m. 2022-07-06 gäller att munskydd skall användas som ”source control” för
medarbetare i somatisk vård och psykiatrisk slutenvård vid patientkontakt med patient utan
symtom på covid-19. Munskydd skall användas av medarbetare vid omhändertagande av
patient när medarbetaren befinner sig närmare 2 meter från patientens ansikte
2022-05-30
 Kapitel ”Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland” uppdaterat
med att fr.o.m. 2022-06-01 behöver medarbetare inte längre använda munskydd vid
kontakt med patient om patienten saknar infektions-/luftvägssymtom. Användning av
munskydd som så kallad ”source control” för medarbetare vård vid kontakt med patient
utan covid-19 kan återinföras på enhet efter beslut av verksamhetschef i samråd med
vårdhygien vid misstänkt eller säkerställd smittspridning på enheten. Användningen av
munskydd som ”source control” avslutas när smittspridning på enheten upphör och
beslut om detta fattas av verksamhetschef i samråd med vårdhygien
 Kapitel personlig skyddsutrustning uppdaterat med förtydligande kring val av
skyddsrock / platsförkläden.
2022-04-25
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Kapitel ”Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland” uppdaterat
med att beslut förlängt till 2022-05-31 att munskydd skall användas för medarbetare i
somatisk vård och psykiatrisk slutenvård vid patientkontakt med patient utan symtom på
covid-19.
Kapitel personalprovtagning uppdaterat med aktuella tider för provtagning vardagar
(OBS provtagning NLN och KSK kl. 07.15 – 09.15 vardagar för provsvar samma dag):
o Mälarsjukhuset, vardagar kl. 07.30 – 12.00
o Nyköpings lasarett, vardagar kl. 07.15 – 12.00 (kl. 07.15 - 09.15 vardagar för
provsvar samma dag)
o Kullbergska sjukhuset, vardagar kl. 07.15 – 12.00 (kl. 07.15 - 09.15 vardagar för
provsvar samma dag)
Kapitel slutenvård uppdaterat avseende besök till patient i slutenvård:
o Klinikens/avdelningens ordinarie rutiner för besök gäller.
o Besök av person med symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom på covid19 är inte tillåtet.
o Munskydd bör erbjudas besökare.
o Besök är inte tillåtna till patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 om
inte särskilt skäl föreligger som t.ex. svårt sjuk patient. Vid besök till patient med
covid-19 skall besökare förses med samma skyddsutrustning som vårdpersonal
och instrueras om handhygien
Kapitel smittspårning uppdaterat med gällande rutiner för smittspårning och
provtagning.

2022-04-11
 Kapitel ”Provtagningsindikation” samt kapitel slutenvård avsnitt ”Utskrivning från
sjukhus” uppdaterat med att: Screening av symtomfria patienter vid utskrivning från
sjukhus pausas från 2022-04-11 – gäller patienter som har vård- och omsorgsinsatser
eller SSIH oavsett boendeform eller flyttar mellan olika boendeformer i kommunal eller
privat regi. Verksamhetschef/vårdenhetschef kan i samråd med vårdhygien återuppta
screening tillfälligt om omfattande smittspridning upptäcks på en enhet. Vid ökad
smittspridning i samhället så kan screening återinföras.
 Kapitel ”Riskbedömning, anmäla allvarligt tillbud & arbetssjukdom” uppdaterat med att:
o Anmälan om allvarligt tillbud gäller enbart för händelser som inträffat till och
med 2022-03-31
o Rutin kring anmälan arbetssjukdom och dokumentation gäller fortsatt även efter
2022-04-01
 Kapitel ”Medarbetare med symtom eller exponerad via hushållskontakt” uppdaterat med
aktuella regler bl.a.
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o Fr.o.m. 2022-04-01 gäller ordinarie regler om karensavdrag och läkarintyg vid
sjukskrivning. Det är inte längre möjligt för den som smittas av Covid-19 att få
smittbärarpenning.
Kapitel ”Medarbetare i riskgrupp och gravida medarbetare” uppdaterat med aktuell
information
Förtydligande att personalprovtagning är fortsatt tillgänglig samtliga vardagar och
lördagar vid MSE, NLN och KSK. Extra öppet påskhelgen MSE, NLN & KSK fredag
15/4, lördag 16/4 och måndag 17/4. Aktuella öppettider – se kapitel personalprovtagning
(kap 25)

2022-03-28
 Personalprovtagning helger MSE, NLN & KSK är öppen endast lördagar fr.o.m. 2022-04-01
(v 13):
o Mälarsjukhuset, lördag 07.15 – 10.00
o Nyköpings lasarett, lördag 07.15 – 10.00
o Kullbergska sjukhuset, lördag 07.30 – 10.00
 Personalprovtagning personalprovtagningen extra öppen påskhelgen MSE, NLN & KSK
fredag 15/4, lördag 16/4 och måndag 17/4 kl. 07.15-10.00
 Kapitel transporter uppdaterat med att särskild sjukresa för patienter med covid-19 upphör
fr.o.m. 2022-04-01, se kapitel för aktuell rutin.
2022-03-17 kl. 09
 Kapitel slutenvård avsnitt ”Förlossning, gravida och vård av barn” uppdaterat gällande
rekommendation för medföljande partner till gravida vid kontroller och förlossning.
2022-02-28 kl. 08
 Kapitel ”Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland” uppdaterat
med att
o Fr.o.m. 2022-03-01 till 2022-04-30 gäller att munskydd skall användas för
medarbetare i somatisk vård och psykiatrisk slutenvård vid patientkontakt med
patient utan symtom på covid-19
o Munskydd skall användas av medarbetare vid omhändertagande av patient när
medarbetaren befinner sig närmare 2 meter från patientens ansikte
o Användning av munskydd vid nära kontakt mellan medarbetare utan patient
närvarande är inte längre nödvändigt.
o Visir eller skyddsglasögon skall (tillsammans med munskydd) användas vid vård av
patient med symtom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion men behöver inte
användas vid vård av asymtomatisk patient utan covid-19.
 Kapitel öppenvård uppdaterat avseende gruppaktiviteter fr.o.m. 2022-03-01:
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o Fr.o.m. 2022-03-01 gäller att gruppaktiviteter för patienter kan genomföras under
förutsättning att aktiviteten kan genomföras på smittsäkerhet sätt beaktande t.ex. val
av lokal, avstånd och basala hygienrutiner. Antalet personer som får delta i en
gruppaktivitet bör vara så litet som möjligt. Lämplig gruppstorlek beror på kapacitet
i grupprum, väntrum och andra praktiska omständigheter. Verksamhetschef eller
divisionschef bedömer om en behandling eller insats kan genomföras.
Kapitel slutenvård uppdaterat avseende besök till patient i slutenvård fr.o.m. 2022-03-01:
o Inneliggande patient får ta emot besök under förutsättning att besöket kan
genomföras smittsäkert där hänsyn tas till avstånd och möjlighet till handhygien
samt att besökare inte har några symtom på infektion.
o Besök bör ske i enkelrum eller i annat rum där inga andra patienter vistas. Om
patienten kan gå ut kan besöket också genomföras utomhus.
o Patient kan ta emot ett besök per dag och max 2 besökare vid samma tillfälle.
o Besök till svårt sjuk patient, barn och till patienter med särskilda behov bedöms
individuellt efter patientens behov.
o Vårdnadshavare får vistas med barn som är inneliggande i slutenvård.
o Besök av person med symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom på covid-19
är inte tillåtet i någon verksamhet. Besökare skall inte heller ha träffat någon med
covid-19 senaste 14 dagarna
o Besök är inte tillåtna till patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 om inte
särskilt skäl föreligger som t.ex. svårt sjuk patient. Vid besök till patient med covid19 skall besökare förses med samma skyddsutrustning som vårdpersonal och
instrueras om handhygien.
o Utöver ovan gäller klinikens/avdelningens ordinarie rutiner för besök.
Kapitel öppenvård uppdaterat avseende medföljande närstående vid besök öppenvård inkl.
akutmottagningar fr.o.m. 2022-03-01:
o Vid besök till öppenvårdsmottagning eller undersökning i öppenvård får en
närstående följda med. Barn får ha båda vårdnadshavare med vid öppenvårdsbesök.
Medföljande närstående får inte ha symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom
på covid-19.
o Vid besök till akutmottagning avråds närstående att följa med om inte särskilda skäl
föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara svårt sjuk patient eller att patienten behöver
stöd vid besöket för att ta till sig information. Antal medföljande begränsas till en.
Barn får ha med sig en närstående/vårdnadshavare vid besök på akutmottagning.
Medföljande närstående får inte ha symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom
på covid-19
Kapitel personal uppdaterat med att fr.o.m. 2022-03-01 gäller normala rutiner för möten,
utbildningar och resor.
Kapitel personalprovtagning uppdaterat med att personalprovtagning för covid-19 är fortsatt
öppen alla dagar (både vardagar, lördag och söndag).

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID
74(106)

Beslutande

Datum

Dokumentnummer

Magnus Johansson, Divisionschef Medicin
Marie Bennermo, Chefsläkare Region Sörmland

2022-08-02

Version 2022-08-02 kl. 12




Kapitel provtagningsindikation uppdaterat med att personer med symtom på covid-19 och
har insatser enligt LSS bör provtas.
Kapitel smittspårning uppdaterat med gällande rutiner för smittspårning och provtagning.

2022-02-09 kl. 13:
 Kapitel smittspårning uppdaterat med gällande rutiner för smittspårning och provtagning.
Fr.o.m. 2022-02-09 gäller att smittspårning skall fortsatt göras när:
 Medarbetare med covid-19 har varit på arbetsplatsen med symtom eller 48 timmar före
symtomdebut.
 En patient med covid-19 har vårdats utan att adekvata skyddsåtgärder har vidtagits
(munskydd IIR och visir/ skyddsglasögon i allt patientnära arbete) och/eller samvårdats
med annan patient eller rört sig mycket i avdelningens allmänna utrymmen
 För personal inom hälso- och sjukvård som exponerats för covid-19 gäller:
 Informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från
exponeringstillfället. Får arbeta som vanligt så länge hen känner sig fullt frisk
 Provtas och stannar hemma vid symtom
 Personal som haft covid-19 efter vecka 50 2021 behöver inte informeras eller provtas
under en period om 3 månader efter infektionen.
 Fr.o.m. 2022-02-09 rekommenderar Folkhälsomyndigheten ingen hushållskarantän eller
annan åtgärd för personal om någon annan är sjuk i hemmet. Förhållningsregler och
karantän givna före 2022-02-09 gäller fortsatt tills de löper ut.
 Vid mer omfattande smittspridning kan utökad provtagning eller ytterligare åtgärder bli
aktuella i samråd med Vårdhygien
 För inneliggande patient i slutenvården som exponerats för covid-19 gäller:
 Informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från
exponeringstillfället
 Provtas 3-4 dagar efter exponeringstillfället
 Bör om möjligt vårdas på eget rum i väntan på provsvar. Om detta ej är möjligt, undvik
samvård med vårdtagare som är ovaccinerad eller immunsupprimerad och inte tidigare
exponerad för covid-19 under smittspårningen.
 Upprepad provtagning om symtom tillkommer
 Patienter i öppenvård, som skrivits ut från slutenvården till eget boende behöver inte
informeras eller provtas.
 Patient som haft covid-19 efter vecka 50 2021 behöver inte informeras eller provtas,
detta gäller under en period om 3 månader efter infektionen.
 Patient som skrivits ut till särskilt boende för äldre informeras om att vara
uppmärksamma på symtom och begränsa sina kontakter på boendet och åtgärder enligt
nedan. Chef och personal på SÄBO informeras så att åtgärder nedan kan genomföras.
 Se kapitel smittspårning gällde rutin för brukar i äldreomsorg som exponerats för covid-19.
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2022-02-08
 Kapitel provtagningsindikation uppdaterat med aktuella indikationer fr.o.m. 2022-02-09.
Provtagning för SARS-Cov-2/covid-19 är indicerad vid infektionsinsjuknande med symtom
som beskrivits för covid-19 (se nedan) för personer som:
o Läggs in på sjukhus eller insjuknar med symtom på covid-19 under vårdtiden
o Får dialysbehandling
o Är gravida
o Har nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling
o Bedöms i öppenvård på akutmottagning eller vårdcentral om handläggande läkare
beslutar om provtagning
o Bor på särskilt boende (SÄBO) eller korttidsboende för äldre
o Har hemsjukvård (inkl. kommunal hemsjukvård)
o Har hemtjänst
o Är personal inom vård och äldreomsorg
 Kapitel ”Provtagning personal” uppdaterat med att medarbetare som testar positivt för
covid-19 inte längre behöver ringa och meddela positiva svar för smittspårning.
 Kapitel ”Medarbetare med symtom eller exponerad via hushållskontakt” uppdaterat med
aktuella beslut gällande karensavdrag, riskgruppsersättning och sjukintyg från dag 15
 Avsnitt behandling monoklonala antikroppar till gravt immunsupprimerade patienter
uppdaterat med aktuell rutin.
 Kapitel vårdhygien uppdaterat med information att vårdhygien är tillgängliga via telefon och
mail måndag till torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.
2022-01-28 kl. 09
 Kapitel ”Medarbetare med symtom eller exponerad via hushållskontakt” uppdaterat med
aktuellt flödesschema för provtagning.
 Kapitel vårdhygien kontaktuppgifter uppdaterat med att vårdhygien utöver tillgänglighet
vardagar kontorstid har extra telefontid lördag och söndag kl. 12-14 (tel 016-103585). Om
samtalet kopplas till växel be om att få bli kopplad till person från vårdhygien/smittskydd
som bemannar telefonen den aktuella dagen. Mail
smittskydd.vardhygien@regionsormland.se kan även användas vardagar kl. 8-16 för frågor
 Kapitel provtagning uppdaterat att antigensnabbtest Abbott Panbio COVID-19 test med
angivet förbrukningsdatum i december 2021 och januari 2022 kan användas t.o.m. 2022-0331
2022-01-24 kl. 12:
 Kapitel ”Medarbetare med symtom eller exponerad via hushållskontakt” uppdaterat med
korrigerat flödesschema. Medarbetare som exponerats via hushållskontakt och har symtom
skall vara hemma och provtas via personalprovtagning eller med bokat prov via 1177.se
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Kapitel Smittfrihet covid-19 – riktlinjer för bedömning uppdaterat med förenklad tabell för
smittfrihetsbedömning
Kapitel provtagning avsnitt ”Covid-19 antigensnabbtest för screening av medarbetare i
Region Sörmland” uppdaterat med att antigensnabbtest beställs till klinik/vårdcentral via
mail (med leveransadress, kontaktperson och telefonnummer till kontaktperson) till
klinik/vårdcentral:
o MSE: extracub.mse@regionsormand.se
o KSK: extracub.ksk@regionsormland.se
o NLN: extracub.nln@regionsormland.se
Just nu begränsade volymer antigensnabbtester tillgängliga men ytterligare leveranser på
väg in. Antigentesterna levereras inom 24 timmar måndag-fredag (ingen leverans på
helgerna). Beställ endast volym som behövs för närmaste dagarna p.g.a. aktuella
leveransproblem

2022-01-21 kl. 11:
 Kapitel ”Medarbetare med symtom eller exponerad via hushållskontakt” uppdaterat med
aktuella riktlinjer för medarbetare som arbetar i lokaler där patienter vistas fr.o.m. 2022-0121 (se även aktuellt uppdaterat flödeschema i kapitlet):
o Medabetare som har fått 3 doser vaccin som är positiva för covid-19: Skall vara
hemma till mer än 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 5 dagar
sedan symtomdebut eller räknat från provtagningsdagen om infektionen varit
symtomfri
o Medarbetare som inte fått 3 doser vaccin som är positiva för covid-19: Skall
vara hemma till mer än 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring och minst 7
dagar sedan symtomdebut eller räknat från provtagningsdagen om infektionen varit
symtomfri
o Medabetare som har fått 3 doser vaccin som exponerats av hushållkontakt: Kan
arbeta om symtomfri och om antigensnabbtest görs före varje arbetspass t.o.m. 5 dagar
från kontaktens insjuknade. PCR prov dag 5. Om antigensnabbtest inte tas skall
medarbetaren vara hemma 5 dagar från kontaktens insjuknande. Vid positivt snabbtest
skall medarbetaren inte arbeta och hänvisas till personalprovtagning för PCR test.
o Medabetare som har haft covid-19 senaste 3 månaderna som exponerats av
hushållskontakt: Kan arbeta om symtomfri. PCR prov dag 5.
o Medarbetare som inte fått 3 doser vaccin eller haft covid-19 senaste 3 månaderna
som exponerats av hushållskontakt: Skall vara hemma 7 dagar från kontaktens
insjuknande. PCR prov dag 5
 Kapitel Smittfrihet covid-19 – riktlinjer för bedömning uppdaterat med aktuella riktlinjer
 Nytt avsnitt i kapitel provtagning med aktuell rutin för ”Covid-19 antigensnabbtest för
screening av medarbetare i Region Sörmland”
2022-01-17 kl. 12
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Kapitel munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland uppdaterat med:
o Beslut om att medarbetare ska använda munskydd under sitt arbetspass i
rum/lokaler där andra personer är närvarande förlängt till 2022-03-15
o Fr.o.m. 2022-01-18 till 2022-03-15 gäller även att: Medarbetare bör så långt det
är möjligt utöver munskydd använda visir eller skyddsglasögon (vanliga
glasögon ej tillräckligt) vid kontakt med alla patienter i somatisk öppen- och
slutenvård, psykiatrisk slutenvård samt ambulans när medarbetaren befinner
sig närmare än 1-2 meter från patientens ansikte. I de situationer där
medarbetaren konsekvent har använt full skyddsutrustning med visir/skyddsglasögon
och munskydd vid patientkontakter behöver smittspårning inte utföras om det inte
beslutas fattas om smittspårning av smittskydd eller av smittspårande läkare.
Påminnelse att antigensnabbtester för covid-19 endast skall användas som angivet i kapitel
provtagning samt för screening av symtomfri personal i de fall verksamhetschef har beslutet
om detta. Vid positiva svar med de antigentest skall alltid PCR provtagning genomföras för
att bekräfta svar samt som underlag för smittspårning och smittskyddsanmälan. Vid symtom
eller vid smittspårning skall alltid PCR provtagning användas.
Kapitel vårdhygien kontaktuppgifter uppdaterat med korrigering avseende telefontider
vårdhygien/smittskydd vid akuta frågor fr.o.m. 2022-01-13: Utöver ordinarie telefontid extra
telefontid måndag till torsdag kl. 17-19, fredag kl. 15-17, lördag och söndag kl. 12-14. Ring
016-103585. Om samtalet kopplas till växel be om att få bli kopplad till person från
vårdhygien/smittskydd som bemannar telefonen den aktuella dagen. Mail
smittskydd.vardhygien@regionsormland.se kan även användas vardagar kl. 8-16 för frågor
Kapitel Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19 uppdaterat med aktuell information
som läkare behöver skicka till smittspårningsenheten via bevakning för hjälp med
smittspårning.
Kapitel öppenvård avsnitt ”Behandling monoklonala antikroppar till gravt
immunsupprimerade patienter” uppdaterad med länk till aktuell medicinsk rutin för covid-19
behandling med monoklonala antikroppar.

2022-01-13 kl. 15
 Kapitel provtagning personal uppdaterat med att personalprovtagning MSE, NLN och KSK
kommer vara öppen lördagar och söndagar v. 2 – v. 8 (2022) (provtagnings-kit finns att
hämta/lämna i lådan utanför respektive provtagnings bod):
o Mälarsjukhuset, lördag och söndag 07.15 – 10.30
o Nyköpings lasarett, lördag och söndag 07.15 – 10.00
o Kullbergska sjukhuset, lördag och söndag 07.30 – 10.30
 Kapitel transporter uppdaterat med att fr.o.m. 2022-01-17 finns igen särskild serviceresa för
patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 (måndag-söndag exkl. särskilda helgdagar
kl. 12-22). Hemtransport från sjukhus eller transport för behandling kan utföras av Särskilda
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serviceresor måndag till söndag exkl. särskilda helgdagar 12:00-22:00 (ett fordon). Se
kapitel för beställningsrutin.
Kapitel vårdhygien kontaktuppgifter uppdaterat med utökad telefontillgänglighet (tel. 016103585) vårdhygien/smittskydd vid akuta frågor fr.o.m. 2022-01-13: Måndag till torsdag kl.
8-19, fredag kl. 8-17, lördag och söndag kl. 12-14. Mail
smittskydd.vardhygien@regionsormland.se kan även användas vardagar kl. 8-16 för frågor
Vid positivt svar på covid-19 prov ringer medarbetaren vardagar kl. 8-17 till 070-3294503
(till Pia Gralberg eller telefonsvarare) för att lämna namn och telefonnummer så att
smittspårare kan prioritera att ringa upp och utföra smittspårning. Skälet till att ringa och
meddela kontaktuppgifter är att smittspårare skall prioritera att kontakta medarbetare inom
vård- och omsorg. Smittspårare ringer upp så snart som möjligt.
Kapitel öppenvård dialys uppdaterat med rutin för provtagning och dialysbehandling vid
covid-19 för patienten som får dialys på KSK

2022-01-10 kl. 10
 Kapitel personalprovtagning uppdaterat med att medarbetare inom vård- och omsorg skall
vid positivt svar på covid-19 prov skicka ett mail till covid19smittspar@regionsormland.se
med namn och telefonnummer så att smittspårare prioriterat kan ringa upp och utföra
smittspårning. Skälet till mailet är att smittspårare skall kunna prioritera att kontakta
medarbetare inom vård- och omsorg. Smittspårare ringer upp samma dag eller dagen efter
 Kapitel gruppaktiviteter för patienter uppdaterat med att gruppaktiviteter som innebär fysisk
närvaro i grupper för patienter bör under perioden 2022-01-10 till 2022-03-15 inte
genomföras p.g.a. den omfattande smittspridningen i samhället. Om gruppaktiveten bedöms
ha hög medicinsk eller förebyggande nytta, alternativ till fysisk gruppaktivitet inte kan
erbjudas och behandlingen inte kan vänta till efter 2022-03-15 eskaleras fråga av
verksamhetschef till divisionschef för eventuellt beslut om genomförande av
gruppaktiviteten. Beslut om genomförande av gruppaktivitet dokumenteras.
 Kapitel transporter uppdaterat med information om ensamåkning sjukresor. Om patientens
medicinska tillstånd kräver ensamåkning vid sjukresa eller förkortad omvägstid måste skäl
på sjukreseintyget anges. Skäl till ensamåkning kan vara: allergier, infektionskänslighet,
svår sjukdom eller sådana psykiska problem som innebär att samåkning inte kan ske.
 Kapitel personal uppdaterat med förlängt beslut till 2021-03-15 att inte genomföra fysiska
möten och utbildningar som inte behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet. Möten
och utbildningar ska antingen ställas om till digitala möten, ställas in eller flyttas fram.
Rådgör med verksamhetsområdeschef, divisionschef, stabschef eller motsvarande vid
behov.
 Påminnelse att läkare som ordinerar prov för covid-19 är ansvarig att meddela patienten
provsvar och ge information om förhållningsregel. Om läkare önskar hjälp med
smittspårning och smittskyddanmälan måste bevakning skickas enligt rutin i kapitel
”Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19”
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Kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt” (kap 23)
uppdaterat med aktuellt flödesschema för provtagning

2021-12-27 kl. 09
 Kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt” uppdaterat
med att:
o medarbetare som varit PCR positiv för covid-19 senaste 30 dagarna behöver inte
genomgå ny PCR provtagning vid lindriga symtom som inte kräver sjukhusvård. Om
dessa medarbetare har lindriga luftvägssymtom och mår bra i övrigt kan de arbeta
om inte arbetsplatsen har särskilda regler för personal med luftvägssymtom.
Medarbetare med mer uttalade symtom och som känner sig sjuka skall vara hemma
till 48 timmar efter feberfrihet och allmän förbättring.
o Regeringen har föreslagit att ersättning till individen för karensavdrag ska återinföras
för perioden 8 december 2021 – 31 mars 2022. Beslut väntas tas utifrån extra
ändringsbudget i början av 2022 och gälla retroaktivt från 8 december 2021.
o Regeringen har föreslagit att ersättningen till riskgrupper ska återinföras för perioden
8 december 2021 – 31 mars 2022. Beslut väntas tas utifrån extra ändringsbudget i
början av 2022 och gälla retroaktivt från 8 december 2021
2021-12-17 kl. 10
 Kapitel munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar i Region Sörmland uppdaterat med
att fr.o.m. 2021-12-20 till 2022-01-31 gäller:
o Medarbetare ska använda munskydd under sitt arbetspass i rum/lokaler där andra
personer är närvarande.
o Undantag för krav på munskydd gäller medarbetare som inte träffar andra personer
inom 2 meters avstånd under sitt arbetspass
o Besökare till regionens sjukvårdsinrättningar rekommenderas att använda munskydd
under besök på inrättningen. Munskydd erbjuds vid ingångarna. Rekommendationen
gäller i första hand vuxna (> 16 år) men barn får använda munskydd om de önskar.
 Kapitel provtagning personal uppdaterat med att personalprovtagning MSE, NLN och KSK
kommer vara öppen samtliga helgdagar under jul- och nyår kl. 07.30-11.00 (d.v.s. 24/12,
25/12, 26/12, 31/12, 1/1, 2/1, 5/1, 6/1). Samma rutin som på vardagar d.v.s. egenprovtagning
där medarbetaren själv tar provet och registrerar med QR-kod via mobilen.
 Kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt” (kap 23)
uppdaterat med aktuellt flödesschema för provtagning där testning nu ska göra efter alla
utlandsresor inkl, resor inom norden.
2021-12-10 kl. 12
 Kapitel slutenvård uppdaterat gällande besök att:
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o Fr.o.m. 2021-12-13 gäller att besök till inneliggande patient skall ske restriktivt och
bedömas utifrån patientens individuella behov. Behovet kan t.ex. vara svårt sjuk
patient, barn eller besök som behövs för patientens vård eller rehabilitering. Besök
begränsas till ett besök per dag och skall ske i enkelrum eller i annat rum där inga
andra patienter vistas. Om patienten kan gå ut kan besöket också genomföras
utomhus.
o Besök av person med symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom på covid-19
är inte tillåtet i någon verksamhet. Besökare skall inte heller ha träffat någon med
covid-19 senaste 14 dagarna
Kapitel öppenvård uppdaterat gällande medföljande att fr.o.m. 2021-12-13 gäller att
anhöriga avråds medfölja till öppenvårdsbesök om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda
skäl kan t.ex. vara att patienten behöver stöd vid besöket för att ta till sig information. Antal
medföljande skall begränsas till en (barn undantagna). Medföljande anhörig får inte
medfölja om symtom på luftvägsinfektion.
Kapitel ”Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland” uppdaterat
med att beslut om användning av munskydd för medarbetare i somatisk vård och psykiatrisk
slutenvård vid patientkontakt med patient utan covid-19 förlängs till 2022-03-31.
Kapitel personal uppdaterar med att från 2021-12-08 till 2022-01-31 gäller att:
o interna fysiska möten och utbildningar som inte behövs för att upprätthålla
prioriterad verksamhet ska antingen ställas om till digitala möten, ställas in eller
flyttas fram. Rådgör med verksamhetsområdeschef, divisionschef, stabschef eller
motsvarande vid behov.
o Från 2021-12-08 till 2022-01-31 gäller att restriktivitet ska råda vid inrikes- och
utrikes tjänsteresor, utbildningar mm. UD:s och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer ska följas och godkännande ska inhämtas i förväg enligt gällande
delegationsordning

2021-12-03 kl. 10.00
 Kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt” (kap 23)
uppdaterat med aktuellt flödesschema för provtagning för medarbetare som utför
arbetsuppgifter i lokaler där patienter vistas. Observera att medarbetare som exponerats via
hushållskontakt skall även vid avsaknad av symtom vara hemma 7 dagar från att
hushållskontakten testat positiv. Medarbetaren skall även testas dag 5 efter
hushållskontakten testats positivt eller vid symtom.
 I kapitel öppenvård nytt avsnitt om ”Behandling monoklonala antikroppar till gravt
immunsupprimerade patienter”. Patienten med gravt nedsatt B-cellsfunktion kan tidigt i
sjukdomsförloppet vid covid-19 infektion vara aktuella för ny behandling med monoklonala
antikroppar som kan minska risk för svår covid-19. För patienter med covid-19 infektion
och följande sjukdomar eller behandling kontaktas infektionsjour för ställningstagande till
behandling vid infektionskliniken:
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o Patienter med pågående eller tidigare behandling med B-cellshämmande läkemedel
ex Mabthera (Rituximab)
o Solid organtransplanterade
o Stamcellstransplanterade (allogen och autolog) senaste 3 åren
o Patienten med ALL, KLL och B-cellslymfom
o Patienter med CVID
2021-11-26 kl.12.00
 Kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt” (kap 23)
uppdaterat med aktuellt flödesschema för provtagning för medarbetare som utför
arbetsuppgifter i lokaler där patienter vistas. Observera att alla medarbetare med symtom
skall testas vid symtom oberoende av vaccinationsstatus. Provtagning skall även genomföras
efter resa utanför norden även om medarbetaren inte har några symtom. Provtagning vid
smittspårning skall också utföras av alla oavsett vaccinationsstatus. Det enda undantaget
som finns vad gäller testning mot covid-19 är att de som haft PCR verifierad covid-19
senaste 6 månaderna om inte en läkare bedömer att provtagning ändå ska utföras. Kom ihåg
att man ska vara frisk i tjänst.
2021-11-02 kl. 08
 Kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt” (kap 23)
uppdaterat med aktuellt flödesschema för provtagning för medarbetare som utför
arbetsuppgifter i lokaler där patienter vistas. Observera att medarbetare med symtom
som arbetar i lokaler där patienter vistas fortsatt skall testas vid symtom som tidigare
oberoende av vaccinationsstatus. Provtagning skall även genomföras efter resa utanför
norden även om medarbetaren inte har några symtom.
 Kapitel ”Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19” (kap 16) uppdaterat med aktuell
information.
 Kapitel provtagningsindikation (kap 3) och provtagning (kap 6) uppdaterat med att akut
PCR-analys för covid-19 också nu rutinmässigt ger svar för influensa A/B och RS (svar
inom 2 timmar) (analysnamn SARSCoV2+Infl+RSV-Nph,akut,pkt). Akut PCR-analys finns
tillgängligt på MSE och NLN dygnet runt och på KSK fram till kl. 22. Akut PCR-analys bör
om möjligt tas för patient med:
o Covid-19 symtom hos patient som läggs in i slutenvård eller som skall opereras akut.
o Covid-19 symtom hos patient där tvångsåtgärd vid psykiatrisk vård kan vara aktuell
o Patient med symtom på influensa som är aktuell för antiviral behandling med
Tamiflu om positivt influensasvar
 Kapitel slutenvård (kap 9) avsnitt utskrivning uppdaterat med tillägg: Om vaccination mot
covid-19 har genomförts under slutenvårdstillfälle ska det meddelas i Prator för patienter
med kommunala insatser

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID
83(106)

Beslutande

Datum

Dokumentnummer

Magnus Johansson, Divisionschef Medicin
Marie Bennermo, Chefsläkare Region Sörmland

2022-08-02

Version 2022-08-02 kl. 12

2021-10-01 kl. 08
 Kapitel ”Slutenvård” avsnitt ”Besök och permissioner” uppdaterat med att fr.o.m. 2021-1004 gäller vid besök till patient i slutenvård att:
o Inneliggande patient får ta emot besök under förutsättning att besöket kan
genomföras smittsäkert där hänsyn tas till avstånd och möjlighet till handhygien
samt att besökare inte har några symtom på infektion.
o Besök bör ske i enkelrum eller i annat rum där inga andra patienter vistas. Om
patienten kan gå ut kan besöket också genomföras utomhus.
o Patient kan ta emot ett besök per dag och max 2 besökare vid samma tillfälle.
o Besök till svårt sjuk patient, barn och till patienter med särskilda behov bedöms
individuellt efter patientens behov.
o Vårdnadshavare får vistas med barn som är inneliggande i slutenvård.
o Besök av person med symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom på covid-19
är inte tillåtet i någon verksamhet. Besökare skall inte heller ha träffat någon med
covid-19 senaste 14 dagarna
o Munskydd bör erbjudas besökare.
o Utöver ovan gäller klinikens/avdelningens ordinarie rutiner för besök.
 Kapitel ”öppenvård” uppdaterat gällande medföljande närstående till öppenvårdsbesök och
akutmottagningar med att fr.o.m. 2021-10-04 gäller:
o Vid besök till öppenvårdsmottagning eller undersökning i öppenvård får en
närstående följda med. Barn får ha båda vårdnadshavare med vid öppenvårdsbesök.
Medföljande närstående får inte ha symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom
på covid-19.
o Vid besök till akutmottagning avråds närstående att följa med om inte särskilda skäl
föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara svårt sjuk patient eller att patienten behöver
stöd vid besöket för att ta till sig information. Antal medföljande begränsas till en.
Barn får ha med sig en närstående/vårdnadshavare vid besök på akutmottagning.
Medföljande närstående får inte ha symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom
på covid-19.
 Kapitel ”Slutenvård” avsnitt ”Måltider” uppdaterat med att fr.o.m. 2021-10-04 gäller:
o Patienter med luftvägssymtom, andra symtom på covid-19 eller annan misstanke om
smittsam sjukdom skall inta sina måltider på vårdrummet.
o Patienter utan infektionssymtom kan inta måltid i matsal under förutsättning att
smittsäkert avstånd mellan patienter kan hållas.
 Kapitel ”Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland” uppdaterat
med att rekommendationer om att använda munskydd vid patientkontakt är förlängt att gälla
till 2021-12-31.
 Kapitel ”Personal – vanliga frågor” uppdaterat med att fr.o.m. 2021-10-04 gäller inga
särskilda rekommendationer eller restriktioner utöver Folkhälsomyndighetens nationella
allmänna råd och rekommendationer vid resor till och från arbete, interna utbildningar,
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fysiska möten i verksamheten samt evenemang och konferenser. Ordinarie rutiner gäller
även vid beslut om tjänsteresor inom landet och utomlands.
Kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt” uppdaterat
med:
o Från och med 2021-10-01 återgår vi till ordinarie regler om sjukintyg. För den som
insjuknar från och med detta datum gäller att läkarintyg ska lämnas till arbetsgivaren
fr.o.m. dag 8 i en sjukskrivning och till Försäkringskassan fr.o.m. dag 15.
o För den som blir sjuk från och med 2021-10-01 går det inte längre att söka ersättning
för karensavdrag, då denna ersättning upphör från och med detta datum.
o För tiden från och med 2021-10-01 går det inte längre att söka riskgruppsersättning,
då denna ersättning upphör från och med detta datum.
Kapitel medarbetare i riskgrupp och gravida medarbetare uppdaterat med aktuella
rekommendationer och regler för dessa grupper.

2021-09-16 kl. 16:
 Uppdatering kapitel Transporter gällande hemtransport av patient med misstänkt eller
bekräftad covid-19 som är smittsam. Särskild sjukresa upphör 2021-09-18 och vid
hemtransport av smittsam patient finns följande alternativ:
o Kontrollera med patient om anhörig kan ombesörja transport hem i egen bil
o När ingen annan möjlig transport finns, genomförs beställning till Sjukvårdens
Larmcentral – Ambulansbeställningen 077-027 03 00. Handläggs som prio 4 och
väntetiden kan vara lång. Det kan innebära en lång väntan på transport.
 Uppdatering kapitel Provtagning med information om att vid positivt prov akut PCR-analys
covid-19 (SARS- CoV-2-nph -akut) lämnar Unilabs en kommentar i lablistan där det
framgår om provet är starkt positivt (ct-värde < 30), svagt positivt (ct-värde 30-37) eller
mycket svagt positivt (ct-värde > 37). Vid svagt positivt eller mycket svagt positivt svar bör
infektionsjour kontaktas för bedömning om aktuell infektion.
 Uppdatering kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt”
med nytt Flödesschema provtagning personal – ovaccinerad, vaccinerad & genomgången
covid-19 samt provtagning efter utlandsresa.
 Uppdatering kapitel slutenvård, avsnitt IVA-vård: Flytt av IVA patient från eller till Region
Sörmland hanteras enligt ordinarie rutin utan kontakt med TiB
2021-08-30 kl. 12
 Kapitel Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland uppdaterat att
nuvarande rutin för användning av munskydd för medarbetare i somatisk vård och
psykiatrisk slutenvård vid patientkontakt med patient utan covid-19 är förlängt att gälla
t.o.m. 2021-10-31.
 Fr.o.m. 2021-09-01 gäller att gruppaktiviteter för patienter som bedöms ha hög medicinsk
eller förebyggande nytta kan genomföras under förutsättning att regionens (FHM:s)
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föreskrifter avseende smittsäkerhet kan följas (t.ex. val av lokal, avstånd och basala
hygienrutiner). Antalet personer som får delta i en gruppaktivitet bör vara så litet som
möjligt. Lämplig gruppstorlek beror på kapacitet i grupprum, väntrum och andra praktiska
omständigheter för att kunna följa Regionen/FHM:s föreskrifter.
Verksamhetschef/divisionschef bedömer om en behandling eller insats är av hög
medicinsk/förebyggande nytta och kan ske utifrån föreskrift. Beslut om genomförande av
gruppaktivitet dokumenteras.
2021-08-26 kl. 12:
 Uppdatering kapitel ”Provtagning personal” – drop in-provtagning vid symtom eller
smittspårning nu tillgänglig vardagar vid personalprovtagningsbodarna MSE (kl. 07.3012.00), NLN (kl. 07.30-11.00) och KSK (07.30-11.00) fr.o.m. 2021-08-24. Tas provet innan
kl. 10.45 på NLN och KSK samt innan kl. 12.00 på MSE finns provsvaret vanligen på
1177.se samma dag.
2021-08-20 kl. 12:
 Uppdatering kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt”
med nytt Flödesschema provtagning personal – ovaccinerad, vaccinerad & genomgången
covid-19 samt provtagning efter utlandsresa.
 Uppdatering kapitel ”Slutenvård” avsnitt ”Hjärt-lungräddning”: För patienter utan känd eller
starkt misstänkt covid-19 gäller ordinera rutin för HLR vid hjärtstopp.
 Påminnelse om aktuella rekommendationer för besök i slutenvård och medföljande anhörig
till öppenvård inkl. akutmottagningar.
2021-07-20 kl. 12:
 Ändring av kapitel 11, munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättning Region Sörmland, där
krav på munskydd under arbetspass i lokaler där andra personer (ej patienter) är närvarande
ersätts med nedanstående: Användning av munskydd för medarbetare i somatisk vård och
psykiatrisk slutenvård vid patientkontakt med patient utan covid-19 (vid vård av patient med
symtom på covid-19 se kapitel personlig skyddsutrustning):
 Munskydd (vanligt kirurgiskt munskydd, IIR eller motsvarande) skall användas av
medarbetare vid omhändertagande av patienter i somatisk öppen- och slutenvård, psykiatrisk
slutenvård samt ambulans när medarbetaren befinner sig närmare än 1-2 meter från
patientens ansikte
 Om munskydd inte kan användas av något skäl skall visir användas i andra hand (gäller t.ex.
vid vård av personer med kognitiv funktionsnedsättning eller hörselnedsättning där
kommunikation påverkas negativt av munskydd)
 Om patient har akut vårdbehov och munskydd inte är direkt tillgängligt skall patientens
medicinska behov prioriteras och medarbetaren ska ta på sig munskydd så snart som möjligt
2021-07-12 kl. 12:
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Uppdatering kapitel ”Slutenvård” avsnitt ”Besök och permissioner” men aktuella
rekommendationer för besök som sammanfattningsvis innebär:
o Besök till inneliggande patient skall ske restriktivt och bedömas utifrån patientens
individuella behov. Behovet kan t.ex. vara svårt sjuk patient, barn eller besök som
behövs för patientens vård eller rehabilitering.
o Besök bör begränsas till ett besök per dag. Besök skall ske i enkelrum eller i annat
rum där inga andra patienter vistas. Om patienten kan gå ut kan besöket också
genomföras utomhus
Uppdatering av aktuella länkar i flera kapitel

2021-06-21 kl. 12
 Uppdatering kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt”
med nytt Flödesschema provtagning personal – ovaccinerad, vaccinerad & genomgången
covid-19 där som vaccinerad räknas endast personer som fått 2 doser vaccin och där det gått
minst 2 veckor efter dos 2.
 Uppdatering kapitel ”Provtagningsindikation” gällande att som vaccinerad räknas endast
personer som fått 2 doser vaccin och där det gått minst 2 veckor efter dos 2.
 Uppdatering kapitel ”Provtagning personal” med att de separata
personalprovtagningsbodarna stänger 2021-06-24 vid samtliga sjukhus. Medarbetare med
symptom hänvisas till allmänhetens provtagningsstationer där provtagning bokas via 1177.
För medarbetare som ingår i smittspårning finns också möjlighet att hämta och lämna
provtagningsmaterial utanför laboratoriemedicin (i avsedd ut- och inlämningslåda) vid
respektive sjukhus. Ut- och inlämning kan göras samtliga veckodagar och tider.
 Uppdatering kapitel ”Personal – vanliga frågor” med aktuella rekommendationer för
Medarbetare i hälso- och sjukvård och i omsorg som varit utomlands
 Uppdatering kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt”
med att kravet på läkarintyg till arbetsgivaren efter 7 dagars sjukfrånvaro är tillfälligt
borttaget gäller nu till 2021-09-30.
2021-06-02 kl. 12
 Kapitel Personal – vanliga frågor uppdaterat med aktuella rekommendationer avseende
utbildningar, möte, tjänsteresor och hemarbete.
 Kapitel Transporter uppdaterat med aktuell rutin för särskild serviceresa för patienter med
misstänkt eller bekräftad covid-19 som behöver transport till eller från sjukvårdsinrättning.
 Kapitel Personal – vanliga frågor uppdaterat med aktuella rekommendationer för medarbetare i
hälso- och sjukvård och i omsorg som varit utomlands
2021-05-27 kl. 15
 Kapitel Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland uppdaterat med att
riktlinjer för munskyddsanvändning är förlängda t.o.m. 2021-08-31.
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Kapitel Provtagning uppdaterat med nytt avsnitt om Covid-19 patientnära PCR analys (IdNow)
på akutmottagning. Analysen finns just nu på akutmottagningen MSE men arbete pågår att
införa denna analys även på NLN och KSK.
Kapitel provtagningsindikation uppdaterat med förtydligande att screening av patienter utaon
symtom som läggs in akut på sjukhus för slutenvård inte behöver ske om patienten har haft
PCR positiv covid-19 inom 3 månader
Kapitel Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt uppdaterat med att
tidigare beslut att krav på läkarintyg till arbetsgivaren efter 7 dagars sjukfrånvaro är tillfälligt
borttaget förlängt till 30/6-2021.

2021-05-03 kl. 15
 Kapitel ”Medarbetare med symtom eller som exponerats via hushållskontakt” uppdaterat
med flödesschema för regler och provtagning vid exponering för covid-19 beroende på om
medarbetaren är ovaccinerad, vaccinerad eller haft covid-19 senast 6 månaderna.
2021-04-22 kl. 14
 Kapitel ”Provtagningsindikation” uppdaterat med nytt avsnitt om gällande
rekommendation för provtagning i olika situationer för personer tre veckor efter första
dosen av covid-19 vaccin
 Personer som haft PCR verifierad covid-19 infektion behöver inte provtas igen inom 3
månader vid nya symtom förenliga med covid-19 som inte kräver sjukvård
2021-04-12 kl. 12
 Mindre justeringar med uppdatering av länkar till dokument i flera kapitel
2021-03-22 kl. 12
 Uppdatering kapitel Provtagning med nytt avsnitt om rutin för Covid-19 antigensnabbtest
vid planerad inläggning i slutenvård, dagkirurgi & dagvård. Sammanfattningsvis kan nu
antigensnabbtest för covid-19 användas för screening av patienter utan symtom talande för
covid-19 som läggs in planerat på sjukhus eller som skall genomgå dagkirurgi eller annan
dagvård. Verksamhetschef beslutar om vilka enheter och för vilka patientgrupper
antigensnabbtest skall användas. Beställning av antigensnabbtest sker genom att
verksamhetschef eller enhetschef mailar vart testen skall levereras & kontaktperson (inkl.
telefonnummer) till: magnus.a.johansson@regionsormland.se
2021-03-17 kl. 17
 Kapitel ”Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland”
omskrivet och uppdaterat med att fr.o.m. 2021-03-18 till 2021-05-31 gäller att:
o Medarbetare skall använda munskydd under sitt arbetspass i rum/lokaler där
andra personer är närvarande.
o Medarbetare som inte träffar andra personer inom 2 meters avstånd och sammanlagt
15 minuter under sitt arbetspass behöver inte använda munskydd.
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o Besökare till regionens sjukvårdsinrättningar rekommenderas att använda munskydd
under besök på inrättningen. Munskydd erbjuds vid ingångarna.
2021-03-15 kl. 13
 Kapitel Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19 uppdaterat med aktuella rutiner
för smittspårning för covid-19 diagnostiserad i slutenvård, öppenvård, akutmottagningar
och primärvård.
 Kapitel provtagning uppdaterat med att screening med PCR prov för covid-19 av patienter
som läggs in akut på sjukhus för slutenvård även omfattar barn (< 16 år).
 Kapitel Medarbetare i riskgrupp och gravida medarbetare uppdaterat med aktuella riktlinjer
för gravida medarbetare
2021-02-10 kl. 12
 Kapitel personal – vanliga frågor uppdaterat med nytt avsnitt vad som gäller om
medarbetare varit utomlands.
 Kapitel personal – vanliga frågor uppdaterat med nytt avsnitt om arbetspendlare inom
vård- och omsorg
2021-01-29 kl. 12
 Kapitel provtagning uppdaterat med nytt avsnitt om Covid-19 antigensnabbtest på
akutmottagningarna som kan användas som komplement till PCR. För antigensnabbtest
gäller att:
o Prov för PCR analys skall alltid tas samtidigt med antigensnabbtestet
o Vid positivt antigensnabbtest handläggs patienten som covid-19 positiv bl.a.
avseende val av vårdplats och instruktioner till patient/anhörig vid hemgång från
akutmottagningen
o Vid negativt antigensnabbtest skall patienten fortsatt betraktas som covid-19
misstänkt till svar från PCR analys svarats ut negativt.
 Kapitel transporter uppdaterat gällande särskild serviceresa för patienter med misstänkt
eller bekräftad covid-19 som är tillgänglig måndag-söndag exkl. särskilda helgdagar kl. 1222.
 Kapitel provtagning uppdaterat med bild på aktuellt provtagningsmaterial
2021-01-19 kl. 16
 Kapitel Munskyddsanvändning vid vård av patienter utan covid-19 uppdaterat med
förtydligande att munskydd rekommenderas i normalfall inte för personal som arbetar
administrativt och inte träffar patienter eller för patienter, anhöriga och andra besökare till
hälso- och sjukvårdsinrättningar.
 Kapitel transporter uppdaterat med Resa till vaccination för Covid-19: Patient som ska resa till
vaccination för Covid-19 kan göra det avgiftsfritt utan sjukreseintyg. Patienten bokar själv sin resa
via Servicecenter (020-44 40 00). Beslutet gäller från 18 januari till och med 31 mars.
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Kapitel Riskbedömning, anmäla allvarligt tillbud och arbetssjukdom uppdaterat med nu
gällande rekommendationer (ändringar markeras med gult)

2021-01-11 kl. 12
 Kapitel Munskyddsanvändning vid vård av patienter utan covid-19 uppdaterat med tillägg att
munskydd bör även användas av medarbetare i situationer där medarbetaren befinner sig närmare
än 1-2 meter från andra medarbetare mer än 5 minuter. Detta kan t.ex. vara vid ronder,
behandlingskonferenser, vårdarbete, administrativt arbete, raster eller andra situationer där
avstånd inte kan hållas p.g.a. begränsningar i tillgängliga lokaler. Beslutet gäller fr.o.m. 2021-0112 till 2021-03-31.
 Kapitel provtagningsindikation uppdaterat med att screening av patienter som läggs in akut på
sjukhus utökad att även gälla patienter (> 16 år) som läggs i psykiatrisk slutenvård.
2021-01-04 kl. 12
 Användning av munskydd för medarbetare vid patientkontakt med patient utan covid-19 förlängt
att gälla till 2021-03-31 samt utökat att gälla även psykiatrisk slutenvård.
2020-12-23 kl. 10.
 Uppdatering kapitel Smittspårning och smittskyddsanmälan med länk till ny lathund för
Smittspårning i slutenvård, primärvård, kommunala och privata vård- och omsorgsboenden,
hemtjänst och hemsjukvård i Region Sörmland
2020-12-21 16
 Nytt kapitel om Medarbetare i riskgrupp och gravida medarbetare med information och
förtydligande vad som gäller för dessa.
2020-12-17 kl. 15
 Kapitel Hantering misstänkt fall och rutin ”direkt hem” från akutmottagning uppdaterat med
rutin för att från akutmottagning skicka hem patienter med misstänkt eller bekräftad covid19 där patienten sedan tidigare har insatser från kommun/ privat utförare inom vård och
omsorg i ordinärt, särskilt eller korttidsboende samt LSS boende
 Kapitel Medarbetare som är sjuk eller som exponerats via hushållskontakt uppdaterat med
nya regler för läkarintyg: Kravet på läkarintyg till arbetsgivaren efter 7 dagars sjukfrånvaro
är tillfälligt borttaget, detta gäller enligt beslut fram till 31/1-2021. Från och med 15/122020 ska läkarintyg lämnas till Försäkringskassan och till arbetsgivaren från och med dag 22
i en sjukskrivning.
 Kapitel Personal uppdaterat med att tidigare beslut om begränsningar av möten,
utbildningar, planeringsdagar och tjänsteresor gäller till 2020-03-31 eller till annat
meddelas.
2020-12-15 kl. 15
 Kapitel smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19 uppdaterat med att smittspårning
för patienter som diagnostiserats med covid-19 i öppenvård- eller slutenvård sker via
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smittspårningsenheten. Behandlande läkare kontaktar smittspårningsenheten senast dagen
efter diagnos (senast nästkommande vardag vid svar under helg) genom:
o Bevakning med meddelande skickas via NCS Cross till Pandemisektionen (PanS)
bevakningsgrupp ”Smittspårning” i Infektion-lungklinikens journal med begäran om
smittspårning vid positivt svar covid-19
o Om läkare inte kan lägga bevakning i pandemisektionen finns möjlighet finns att
ringa in och anmäla behov av smittspårning på tel 016-585 88 16 (vardagar kl. 9-11
och kl. 13-15)
2020-12-09 kl. 16
 Kapitel öppenvård inkl. primärvård har fått nytt avsnitt med Lokala rutiner där länk till
medicinsk rutin ”Trombosprofylax och trombosbehandling vid covid-19” finns.
 Kapitel Medarbetare som är sjuk eller har exponerats via hushållskontakt uppdaterat med
aktuella regler från Folkhälsomyndigheten.
2020-12-03 kl. 10
 Kapitel Munskyddsanvändning vid vård av patienter utan covid-19 ändrat gällande att:
använda munskydd vid vård av patient utan covid-19 kastas som vanligt avfall. Munskydd
som används som skyddsutrustning vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad covid19 kastas i gul box för riskavfall
2020-11-26 kl. 16
 Kapitel Munskyddsanvändning vid vård av patienter utan covid-19 uppdaterat att rutinen
med användning av munskydd är förlängd att gälla till 2021-01-10.
 Kapitel Riskbedömning, anmäla allvarligt tillbud och arbetssjukdom omskrivet och
uppdaterat med aktuella rutiner.
 Kapitel provtagning uppdaterade med aktuella provtagningskit vi har tillgängliga
2020-11-18 kl. 16
 Kapitel Munskyddsanvändning vid vård av patienter utan covid-19 uppdaterat med att
munskydd kastas i gula boxar för riskavfall
 Kapitel öppenvård inkl. primärvård är uppdaterat att gruppaktiviteter för patienter, oavsett
åldersgrupper, ska begränsas till max 8 personer. Man bör vara mycket restriktiv till start av
gruppverksamhet och väga fördelarna med gruppverksamhet mot nackdelarna avseende risk
för smittspridning. Förutsättningarna för gruppaktivitet är att den kan organiseras så att
fysisk distansering (1,5 – 2 m) kan hållas, basala hygienrutiner följs och att deltagare
informeras att de inte kan delta om det har symtom på Covid-19. Om gruppaktivitet kan
genomföras digitalt, på ett patientsäkert sätt, är det att föredra. Vid tveksamheter får
verksamhetschef eskalera frågan till divisionschef.
 Kapitel Transporter uppdaterat med att Särskild serviceresa för patienter med misstänkt eller
bekräftad covid-19 för hemtransport från sjukhus nu är tillgänglig alla dagar inkl. helg
kl.12:00-22:00
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Kapitel Medarbetare som är sjuk eller som exponerats via hushållskontakt uppdaterat med
aktuella regler för intyg

2020-11-16 kl. 14:
 Kapitel provtagning personal uppdaterat med förtydligande att medarbetare som varit PCR
positiva för covid-19 senaste 6 månaderna eller som har påvisbara covid-19 antikroppar
senaste 6 månaderna behöver inte genomgå ny PCR provtagning vid symtom.
 Kapitel Provtagningsindikation uppdaterat med förtydligande gällande screening för SARSCov-2/covid-19 av symtomfria patienter innan utskrivning för patienter som har insatser
från kommunen säbo, korttidsboende, LSS-boende samt socialpsykiatri samt efter
utskrivning för patienter med insatser av hemtjänst, hemsjukvård i ordinärt boende och eller
SSIH
 Kapitel IT samt Medicinsk fysik och teknik uppdaterat med rutin vid behov av snabbt covid19 relaterat IT stöd.
 Förtydligande i samtliga avsnitt som rör egenprovtagning att det sker via hemsidan 1177.se
och inte via 1177 vårdguiden
2020-11-10 kl. 16:
 Kapitel slutenvård - avsnitt besök och permissioner: Uppdatering av besöksrestriktioner
med beslut att besök till inneliggande patient avråds helt om inte särskilda skäl föreligger.
Särskilda skäl kan t.ex. vara svårt sjuka patienter och barn.
 Kapitel munskyddsanvändning vid vård av patient utan covid-19: Vätskeresistenta
munskydd av typen IIR skall användas i första hand och dessa kan användas upp till 4
timmar utan att bytas om de inte blir kontaminerade eller fuktiga. Om vanliga kirurgiska
munskydd används (d.v.s. ej vätskeresistent munskydd) skall munskyddet endast användas
kortvarigt och munskyddet bör byts efter 10 min eller om det blir kontaminerat eller fuktigt.
Munskydd behöver inte bytas mellan varje patient om det inte blir kontaminerat eller fuktigt.
Alla typer av munskydd skall endast tas på en gång och kastas direkt efter användning.
 Kapitel smittspårning och smittskyddsanmälan: Beslut om tillfälligt uppehåll med
provtagning av symtomfria hushållskontakter (dag 5 prov) under perioden 2020-11-10 till
2020-11-24 p.g.a. behov av att prioritera provtagning av personer med symtom och
provtagning kopplad till annan smittspårning.
 Kapitel personal – vanliga frågor: Uppdatering vad som gäller för gravida medarbetare
2020-11-06 kl. 14:
 Undantag för generellt beslut om munskyddsanvändning gäller vid:
o Vid vård/kontakt av barn 16 år eller yngre där munskydd inte rutinmässigt behöver
användas. Ansvarig verksamhetschef kan dock utifrån behov besluta att munskydd
skall användas.
 Kapitel transporter (kap 8): Särskild serviceresa för hemtransport för patienter med
misstänkt eller bekräftad covid-19 (vardagar kl. 12-22) återinförs. Övrig tid behöver
patienter fortsatt åka med egen bil eller få transport med ambulans.
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Uppdatering kapitel personal – gällande möten, utbildningar & planeringsdagar.
Ny formulering och tidsperiod: I Region Sörmland gäller från och med 2020-11-03 till och
med 2020-12-31 eller tills annat meddelas:
o Interna fysiska möten och utbildningar som inte behövs för att upprätthålla
prioriterad verksamhet skall ställas in. Vilka möten och utbildningar som skall ställas
in lyfts vid behov till verksamhetsområdeschef, divisionschef, stabschef eller
motsvarande.
o I de fall interna möten och utbildningar genomförs skall Folkhälsomyndighetens
rekommendationer följas.
o Använd digitala möten i de fall det är möjligt.

2020-11-04 kl. 13
 Uppdatering kapitel personal – gällande möten, utbildningar & planeringsdagar: Från och
med 3 november till och med 30 november 2020 gäller att fysiska interna möten och
utbildningar som inte är nödvändiga för att upprätthålla prioriterad verksamhet ställs in.
Eventuella frågor om vilka möten och utbildningar som skall ställas in lyfts i linjen till
verksamhetsområdeschef, divisionschef, stabschef eller motsvarande. Digitala möten skall
användas där det är möjligt. I de fall möten och utbildningar genomförs skall
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten följas – tex distansering, val av lokal och
hygienrutiner.
 Uppdatering kapitel personal – gällande arbete hemifrån: För att minska hastigheten i
smittspridningen och hålla nere antalet personer som behöver sjukhusvård rekommenderar
Folkhälsomyndigheten att de medarbetare som har möjlighet arbetar hemifrån. För Region
Sörmland innebär det i nuläget att medarbetare vars arbetsuppgifter kräver att de ska vara på
plats för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras, fortsatt ska vara på arbetsplatsen. För
övriga medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans, kan arbetet utföras från hemmet,
om arbetsuppgifterna och befintliga arbetsverktyg medger det. Arbetsgivare avgör om och
när det är möjligt att låta medarbetare arbeta hemifrån. Under dessa särskilda
omständigheter finns ingen möjlighet att anpassa arbetsplatser i hemmet.
2020-11-03 kl. 13:
 Nytt kapitel ” Munskyddsanvändning vid vård av patienter utan covid-19”.
Fr.o.m. 2020-11-05 kl. 13 införs rutin för användning av munskydd för medarbetare i
somatisk vård vid patientkontakt (vid vård av patient med symtom på covid-19 se kapitel
personlig skyddsutrustning). Munskydd (vanligt kirurgiskt munskydd, IIR eller motsvarande)
skall användas av medarbetare vid omhändertagande av patienter i somatisk öppen- och
slutenvård samt ambulans när medarbetaren befinner sig närmare än 1-2 meter från patientens
ansikte. Om munskydd inte kan användas av något skäl skall visir användas i andra hand
(gäller t.ex. vid vård av personer med kognitiv funktionsnedsättning eller hörselnedsättning
där kommunikation påverkas negativt av munskydd). Om patient har akut vårdbehov och
medarbetare inte har munskydd tillgängligt skall patientens medicinska behov prioriteras och
medarbetaren skall ta på sig munskydd så snart som möjligt. Skäl till munskyddsanvändning
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är att ytterligare minimera risk för spridning av covid-19 från asymtomatiska medarbetare till
patienter. Utöver användning av munskydd skall basala hygienrutiner strikt följas.
Uppdatering kapitel smittfrihetsbedömning – avsnitt omskrivet och uppdaterat i enlighet med
formuleringar från Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande smittfrihet
Uppdatering kapitel provtagningsindikation: Screening för SARS-Cov-2/covid-19 av
symtomfria patienter inkluderar även patienter som skrivs in i SSIH.

2020-10-30 kl. 13:
 Uppdatering kapitel provtagningsindikation: Fr.o.m. 2020-11-02 gäller att alla patienter  16
år som läggs in akut på sjukhus för somatisk slutenvård oavsett symtom och
inläggningsorsak skall provtas med NPH prov för SARS-CoV-2 (OBS! ej akutprov).
Patienter utan symtom talande för covid-19 provtas när de läggs in i somatisk slutenvård och
vårdas som vanligt tills provsvar föreligger d.v.s. de vårdas som patient utan misstanke om
covid-19. Patienten behöver därmed inte isoleras och basala hygienrutiner tillämpas utan
behov av annan specifik skyddsutrustning i väntan på provsvar
 Förtydligande i kapitel slutenvård avsnitt operation: Alla patienter som skall genomgå
operation skall tillfrågas om de har luftvägssymtom eller andra symtom talande för covid-19
innan de skickas till operation. Om de har symtom skall provtagning ske enligt sedvanlig
rutin och operationsavdelningen meddelas att patienten har symtom och är provtagen.
 Uppdatering kapitel Medarbetare som är sjuk eller som exponerats via hushållskontakt
gällande krav på läkarintyg efter 14 dagar fr.o.m. 2020-11-01.
 Förtydligande kapitel Öppenvård inkl. primärvård avsnitt primärvårdsjouren: Vid osäkerhet
om behov av bedömning på akutmottagning eller behov av inläggning på sjukhus bör
beredskapsläkare PV diskutera med bakjour medicin innan patienten skickas till sjukhus.
2020-10-19 kl. 15
 Kapitel medarbetare som är sjuk eller som exponerats via hushållskontakt har uppdaterats
med tillägg av nya förhållningsregler för medarbetare som delar hushåll med person som har
covid-19
 Vi rekommenderar inte PCR provtagning av symtomfria patienter inför operationer eller
behandling men vissa andra regioner kräver ändå detta. Avsnitt operation under kapitel
slutenvård uppdaterat med information om att dessa patienter kan provtas via
egenprovtagning 1177.se
 Kapitel provtagning uppdaterad med utökad indikation för akut-PCR: Covid-19 symtom hos
patienter som läggs in akut i slutenvård där svar påverkar val av vårdplats.
2020-10-06 kl. 12
 Kapitel personlig skyddsutrustning: Uppdatering i flera delar med bl.a. rekommendation om
användning av handskar endast i situationer vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller
aerosolgenererande procedurer. Lyssna gärna på podcast nedan för sammanfattning om
uppdateringarna.
 Kapitel personlig skyddsutrustning: Nytt separat avsnitt om personlig skyddsutrustning vid
lokalvård.
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Nytt kapitel: Checklistor för att förhindra smittspridning – personal och patient
Kapitel transporter avsnitt särskild sjukresa borttaget då särskild sjukresa inte finns
tillgänglig i nuläget. Arbete pågår med alternativ lösning.
Kapitel Donation och egenproduktion av material samt Vårdbehörighet NCS Cross borttaga
då vi återgått till normala rutiner.

2020-09-28 kl. 09
 Uppdatering kapitel slutenvård på sjukhus (kap 9) avsnitt utskrivning från sjukhus: Ändring
att prov covid-19 PCR screening för symtomfria patienter som skrivs ut till SÄBO eller
korttidsboende (som inte har eller tidigare haft verifierad covid-19 infektion) skall vara taget
inom 72 timmar från utskrivning och svar skall finnas tillgängligt vid utskrivning.
 Uppdatering kapitel öppenvård (kap 3): Gruppaktiviteter för patienter alla åldersgrupper kan
återupptas fr o m 2020-10-01 under förutsättning att gruppaktiviteten kan organiseras så att
fysisk distansering (1.5-2 m) kan hållas, basala hygienrutiner följs som för annan
verksamhet och att deltagare informeras att de inte kan delta om de har symtom på covid-19.
2020-09-14 kl. 16
 Uppdatering kapitel provtagningsindikation: Patient med tidigare PCR positiv covid-19
behöver inte provtas på igen inom 6 månader från positivt PCR prov
 Uppdatering kapitel medarbetare som är sjuk och personalprovtagning: Medarbetare som
varit PCR positiv för covid-19 senaste 6 månaderna eller som har påvisbara covid-19
antikroppar behöver inte genomgå ny PCR provtagning vid symtom. Om dessa medarbetare
har lindriga luftvägssymtom och mår bra i övrigt kan de arbeta om inte arbetsplatsen har
särskilda regler för personal med luftvägssymtom. Medarbetare med mer uttalade symtom
och som känner sig sjuka skall vara hemma till 48 timmar efter feberfrihet och allmän
förbättring.
 Uppdatering kapitel falldefinition: Diagnos av akut covid-19 ställs endast i enlighet med
falldefinition enligt smittskyddslagen d.v.s. positivt PCR prov. Diagnos baserat på klinisk
bild i kombination med lungröntgen eller CT thorax talande för covid-19 pneumonit/ARDS
tas bort.
 Ändring kapitel slutenvård gällande syrgasbehandling: För patienter med covid-19 som
behöver syrgasbehandling (där det inte finns beslut om inskränkt behandling) skall
anestesijour kontaktas för bedömning om vårdnivå och diskussion om fortsatt vårdplan
 Uppdatering kapitel Provtagning: Som alternativ till NPH provtagning kan egenprovtagning
(näsa/svalg/saliv) genomföras för t.ex. patienter som inte samverkar till NPH provtagning.
 Uppdatering kapitel Personal: Uppdatering gällande utbildningar, möten och resor i enlighet
med beslut från Regiondirektör
2020-09-03 kl. 16
 Uppdatering kapitel Provtagning personal: Krav på symtom minst 48 timmar innan PCR
provtagning är borttaget. Prov kan tas redan vid symtomdebut då det finns vetenskapligt för
att virusnivåer är tillräckligt höga redan då för att kunna påvisas.
Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID
95(106)

Beslutande

Datum

Dokumentnummer

Magnus Johansson, Divisionschef Medicin
Marie Bennermo, Chefsläkare Region Sörmland

2022-08-02

Version 2022-08-02 kl. 12





Uppdatering kapitel Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19: Förtydligande vilka
åtgärder behandlade läkare skall vidta vid diagnos av covid-19 patient under helg, kväll eller
natt när smittspårningskurator inte är i tjänst. Smittspårningskurator kontaktas per telefon
nästkommande vardag.
Uppdatering slutenvård på sjukhus: Förtydligande angående att patient som har lungröntgen
eller DT thorax fynd talande för covid-19 pneumonit/ARDS handläggs och vårdas som
covid-19 tills misstanken har kunna avskrivas genom PCR diagnostik. Vid tveksamhet
diskutera med infektionsjour

2020-08-21 kl. 08:
 Uppdatering kapitel Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19 (kap 14): För
smittspårning inom både slutenvård och öppenvård (inkl. primärvård) skall behandlande
läkare kontakta smittspårningskurator senast dagen efter diagnos (nästkommande vardag vid
svar under helg) per telefon för att lämna information om patienten. Smittspårningskurator
genomför då smittspårning och kan enligt överenskommelse även göra smittskyddsanmälan
i SmiNet.
 Uppdatering kapitel slutenvård (kap 9) avsnitt besök och permission: Besök till inneliggande
patient avråds om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara svårt sjuk
patient och barn eller om besök bedöms behövas för patientens vård eller rehabilitering. Om
särskilda skäl till besök föreligger bör besök begränsas till 1 besök per dag och max 1
timme. Besök bör ske i enkelrum eller i annat rum där inga andra patienter vistas. Om
patienten kan gå ut kan besöket också genomföras utomhus. Besök av person med symtom
på luftvägsinfektion är inte tillåtet i någon verksamhet.
2020-08-18 kl. 13
 Uppdatering kapitel Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19: För att bättre kunna
följa det epidemiologiska läget och kunna vidta ytterligare åtgärder vid tecken till ny
smittspridning skall smittskyddsanmälan (i SmiNet) för nyupptäckta fall av covid-19 göras
fr.o.m. 2020-08-17 av behandlade läkare enligt beslut från Smittskyddsläkare. Anmälan
skall innehålla uppgift om: den sannolika smittkällan och smittvägarna, de åtgärder som
läkaren vidtagit för att hindra smittspridning samt andra uppgifter av betydelse för
smittskyddet
 Uppdatering kapitel öppenvård inkl. primärvård: Gruppaktiviteter för patienter < 70 år kan
återupptas fr o m 2020-09-01 under förutsättning att gruppaktiviteten kan organiseras så att
fysisk distansering (1.5-2 m) kan hållas, basala hygienrutiner följs som för annan
verksamhet och att deltagare informeras att de inte kan delta om de har symtom på covid-19.
Verksamhetschef beslutar om gruppaktivitet skall återupptas och eskalerar vid behov beslut
till divisionschef.
 Uppdatering kapitel Provtagning: PCR analys för SARS-Cov-2 sker nu på MSE. Avsnittet
kompletterat med tider för provtransport från NLN och KSK.
2020-08-05 kl. 13

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID
96(106)

Beslutande

Datum

Dokumentnummer

Magnus Johansson, Divisionschef Medicin
Marie Bennermo, Chefsläkare Region Sörmland

2022-08-02

Version 2022-08-02 kl. 12





Förtydligande i kapitel slutenvård gällande screening för covid-19 för patient som skrivs ut
och ska åter till SÄBO, flytta in på SÄBO eller tillfälligt ska vistas på korttidsboende.
Screening skall genomföras med PCR prov även för symtomfria patienter som inte har eller
tidigare haft verifierad covid-19 infektion. Svar från PCR prov tagit inom 48 timmar från
utskrivning skall finnas tillgängligt när patienten lämnar sjukhuset.
Uppdatering kapitel provtagning: Utöver akut PCR-analys har Unilab möjlighet till analys
lokalt på MSE två gånger per dygn med svarstid 3-4 timmar.

2020-07-28 kl. 13
 Uppdatering av avsnitt förlossning i kapitel slutenvård
 Uppdatering av avsnitt lokala rutiner slutenvård med länk till medicinsk rutin för
”Trombosprofylax och trombosbehandling vid covid-19”
 Uppdatering av kapitel Riskbedömning och anmälan till arbetsmiljöverket
2020-06-25 kl. 09
 Uppdatering kapitel provtagning gällande olika varianter av provtagningsmaterial
 Borttaget kapitel Krisstöd då krisstödstelefonen upphört.
2020-06-18 kl. 10
 Uppdatering kapitel provtagningsindikation och avsnitt utskrivning från sjukhus under
kapitel slutenvård med ny rutin gällande PCR provtagning covid-19 för alla patienter som
flyttar till SÄBO eller korttidsboende
 Uppdatering avsnitt Förlossning, gravida och vård av barn: För gravida med bekräftad
covid-19 kontaktas kvinnoklinik för ställningstagande till trombosprofylax
2020-06-11 kl. 16
 Uppdatering kapitel personalprovtagning
2020-06-04 kl. 16
 Uppdatering personlig skyddsutrustning: Situationer för användning av skyddsutrustning
utökas till ”Vid undersökning, behandling, provtagning och transport av patienter med
symtom som beskrivits för covid-19 (luftvägssymtom, feber utan annan tydlig genes eller
akuta gastrointestinala symtom i form av diarré eller kräkning). Gäller även vid städning av
rum där patient med symtom ovan är närvarande.
 Uppdatering personlig skyddsutrustning: Rekommendation för användning av
andningsskydd FFP3 tas bort då skyddsnivå motsvarande FFP2 enligt både nationella och
internationella riktlinjer ger fullgott skydd. Riktlinjen ändras till ”Vid aerosolgenererande
procedurer skall andningsskydd FFP2 (även märkta N95 och KN95) användas”
 Nytt kapitel om Rehabilitering och uppföljning med länk till nytt rutindokument ”Rutin
uppföljning och rehabilitering Covid-19 Primärvård”
 Uppdatering kapitel provtagningsindikation: Indikation för akut PCR analys för covid-19
(svarstid 2 timmar) utökad att även gälla inläggning på IMA/MIMA
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Uppdatering kapitel slutenvård avsnitt operation: Beslut om nivå av skyddsutrustning för
samtliga närvarande på operationssalen fattas innan operationsstart av operatör eller
narkosläkare.

2020-05-28 kl. 16
 Uppdatering kapitel smittfrihet gällande smittfrihetsbedömning för patienter vårdade på IVA
samt för immunsupprimerade patienter.
 Uppdatering kapitel provtagningsindikation och provtagning: Vi har i begränsad omfattning
fått tillgång till akut PCR analys för covid-19 med svarstid 2 timmar på alla tre sjukhuset
och indikationer för användning av denna analys tillagd i dokumentet.
 Uppdatering kapitel provtagningsindikation med tillägg av indikation provtagning ”Innan
flytt till kommunala boenden eller LSS-boende om symtom senaste 14 dagarna”
2020-05-27 kl. 10
 Uppdatering provtagningsindikation: Utökad provtagningsindikation till även personer med
infektionsinsjuknande med symtom som beskrivits för covid-19 som bedöms i öppenvård på
akutmottagning eller vårdcentral där handläggande läkare bedömer att provsvaret har
betydelse för handläggningen
 Uppdatering avsnitt lokala rutiner slutenvård med länk till lokal rutin ”Vård av patienter
med misstänkt och bekräftad Covid-19 på NLN”
 Uppdatering avsnitt förlossning och gravida i kapitel slutenvård gällande rutin vid
förlossning.
2020-05-20 kl. 15
 Uppdatering kapitel smittfrihet: Baserat på ändrade nationella riktlinjer gäller att vid
öppenvård eller egenvård i hemmet bedöms personen smittfri för covid-19 vid minst 7 dagar
sedan symtomdebut och dessutom minst 48 timmars feberfrihet och allmän förbättring.
Personer som bor i kommunalt boende eller LSS-boende bedöms smittfri för covid-19 minst
14 dagar efter symtomdebut och dessutom minst 48 timmars feberfrihet med allmän
förbättring.
 Kapitel städning, rengöring, desinfektion, avfall och tvätt (kap 16) avsnitt städning är
uppdaterat.
2020-05-18 kl. 14
 Uppdatering kapitel skyddsutrustning: Långärmad skyddsrock skall användas med
uppkavlade ärmar och tillsammans med plastförkläde om rocken inte byts mellan varje
patient. Om rocken byts mellan varje patient får rocken användas med långa ärmar eller
ärmarna uppkavlade.
 Uppdatering kapitel skyddsutrustning: Förtydligande att andningsskydd märkta N95 och
KN95 är samma skyddsnivå som FFP2.
 Uppdatering kapitel Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19 (kap 13):
Smittskyddsanmälan för covid-19 av behandlande läkare ska inte göras from 2020-05-12
utan anmälan till smittskyddet inkommer via laboratoriet. Däremot kvarstår övriga
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skyldigheter för behandlande läkare vad gäller information till patient, förhållningsregler
och smittspårning utifrån gällande smittskyddsblad
2020-05-12 kl. 16
 Uppdatering kapitel provtagningsindikation: Patientgrupper som anges i dokumentet med
infektionsinsjuknande som beskrivits för covid-19 d.v.s. akuta luftvägssymtom (snuva, ont i
halsen, hosta och/eller dyspné), feber utan tydlig annan genes eller akuta gastrointestinala
symtom. Patient med tidigare verifierad covid-19 ska inte provtas på igen då det inte tillför
något avseende diagnostik eller smittsamhetsbedömning. Patienten utan
infektionsinsjuknande med symtom som beskrivits för covid-19 skall inte provtas när de
läggs in i slutenvård.
 Uppdatering av kapitel Vårdhygien – kontaktuppgifter med kontakter till vårdhygien
måndag-fredag.
2020-05-08 kl. 12:
 Förtydligande kapitel smittfrihet (kap. 14): När patienten bedömts smittfri under pågående
slutenvårdstillfälle skall patienten duschas samt sängen göras ren och förses ned nya
sängkläder innan transport till ny avdelning.
 Uppdatering av kapitel Medarbetare som är sjuk (kap 23) med aktuella regler för sjukintyg
 Tillägg i kapitel Kommunal hemsjukvård (oavsett boendeform) & SSIH (kap. 11) gällande
avfallshantering
2020-05-05 kl. 09:
 Nytt kapitel om smittfrihet med uppdatering och förtydligande av kriterier för bedömning
om smittfrihet vid slutenvård, öppenvård och egenvård.
2020-04-28 kl. 14:
 Tillägg kapitel provtagningsindikation. Ny provtagningsindikation: Personer som har hjälp
av hemtjänst i hemmet och som insjuknar med luftvägssymtom (provtagning ordineras och
följs upp via vårdcentral).
 Uppdatering kapitel personlig skyddsutrustning: Långärmad skyddsrock får (om
medarbetare önskar det) som alternativ användas med uppkavlade ärmar ovan armbågarna
och armarna tvättas/spritas då i enlighet med basala hygienrutiner.
2020-04-24 kl. 15:
 Uppdatering kapitel hantering av avlidna med bl.a. förtydligande om visning: Visning av
avliden kan ske på avdelning efter iordninggjord patient. Vid visning får inte fler än fem
anhöriga delta. Om ytterligare anhöriga vill ta avsked få detta ske i omgångar. Anhöriga
behöver inte bära skyddsutrustning vid visningen men får inte vidröra den avlidne och ska
tvätta händerna direkt efter visningen.
 Uppdatering avsnitt Förlossning och gravida under kapitel slutenvård med tillägg: För
gravida som söker för luftvägssymtom och har underliggande riskfaktorer för covid-19 skall
kontakt tas med Kvinnokliniken/förlossningen oavsett graviditetsvecka.
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2020-04-23 kl. 15:
 Uppdatering kapitel Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19 (kap 13) men länk till
patientinformation/smittskyddsblad på flera olika språk.
 Uppdatering avsnitt utskrivning från sjukhus under kapitel slutenvård: Påminnelse att följa
nuvarande utskrivningsrutin med bl.a. att vid utskrivning ordna remiss till öppenvård,
medicinsk epikris/slutanteckning, utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse och
aktuell läkemedelslista. Remiss och epikris/slutanteckning måste prioriteras att skrivas ut
innan patienten lämnar sjukhuset och remissen skickas samma dag.
2020-04-20 kl. 15:
 Uppdatering kapitel transporter om hemtransporter med särskild serviceresa för patienter
med bekräftad el misstänkt covid-19 inkl. liggande transport.
 Uppdatering kapitel ”Personal – vanliga frågor” med info om förlängt beslut gällande
fortsatt avrådan från utbildningar, planeringsdagar och tjänsteresor som inte bedöms som
absolut nödvändiga för drift av verksamheten eller är relaterade till covid-19 t.o.m. i nuläget
15 juni 2020.
2020-04-17 kl. 10:
 Uppdatering avsnitt utskrivning från sjukhus under kapitel slutenvård angående uppföljning
av patienter ej inskrivna i hemsjukvård (oavsett boendeform) under helger som bedöms
behöva uppföljning före nästkommande vardag.
 Förtydligande om under slutenvård om besök och permissioner: Besök till inneliggande
patient avråds om inte särskilda skäl föreligger. Som besök räknas all närvaro av anhörig
inom sjukhusets lokaler. Permission skall tillämpas mycket restriktivt och är endast aktuellt
om det bedöms som medicinskt motiverat.
 Uppdatering avsnitt IVA-vård under kapitel slutenvård: Rutin flytt IVA patienter till eller
från andra regioner.
 Uppdatering kapitel personlig skyddsutrustning: Skyddsoverall Tyvek 600 är ett godkänt
alternativ till långärmad skyddsrock.
2020-04-15 kl. 16:
 Nytt avsnitt ”Lokala rutiner slutenvård” under kapitel skyddsutrustning med länk till lokal
rutin covid-19 NLN.
 Kapitel smittspårning uppdaterat bl.a. med info om smittspårning SSIH utöver smittspårning
primärvård/kommun samt sjukhusvård.
2020-04-14 kl. 12:
 Förtydligande kapitel skyddsutrustning: Andningsskydd märkta N95 är motsvarande
skyddsklass FFP2 och kan användas i samma vårdsituationer som FFP2/FFP3
rekommenderas.
 Kapitel smittspårning uppdaterat med länk till ytterligare info om smittspårning inom
primärvård och kommun.
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Avsnitt vårdcentral under kapitel öppenvård uppdaterat med länk till särskild rutin för
hembesök

2020-04-09 kl. 16:
 Nytt kapitel om krisstöd: Både info om krisstödstelefonlinjen (020-241415) som är
tillgänglig alla dagar kl. 10-17 samt info om krisstöd ute på våra sjukhus under påskhelgen.
 Uppdatering avsnitt utskrivning från sjukhus under kapitel slutenvård: Info om hur patienter
ej inskrivna i hemsjukvård (oavsett boendeform) som bedöms behöva uppföljning under
påskhelgen (innan tisdag 14/4) kan få det och vem som kontaktas för detta.
2020-04-09 kl. 10:
 Förtydligande kapitel personlig skyddsutrustning: Långärmad skyddsrock används
tillsammans med plastförkläde om ej vätskeavvisande rock
 Uppdatering personalprovtagning: Verksamhetschef eller vårdenhetschef/läkarchef
prioriterar vilka som skall provtas utifrån aktuell bemanningssituation (provtagning vid
luftvägssymtom gäller fortsatt för medarbetare i patientnära arbete på sjukhus och inom
ambulanssjukvård). Provtagning för personal är även öppen måndag annandag påsk 13/4 kl.
09.00 – 12.00
 Uppdatering kapitel Vårdbehörighet NCS Cross – RSIT
 Uppdatering avsnitt Karsudden under kapitel slutenvård.
2020-04-08 kl. 10:
 Förtydligande Provtagning gällande provtagning av patienter utan luftvägssymtom: Patienter
utan luftvägssymtom som provtas när de läggs in i somatisk slutenvård enligt rutin
handläggs och vårdas som vanligt tills provsvar föreligger d.v.s. de vårdas som patient utan
misstanke om covid-19. Patienten behöver därmed inte isoleras och basala hygienrutiner
tillämpas utan behov av annan specifik skyddsutrustning.
 Uppdatering Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19: Smittskyddsanmälan i
SMINET skall enligt ändrat nationellt beslut ske för alla patienter som haft positivt
nasofarynx prov för covid-19 oavsett om patienten vårdas i öppen- eller slutenvård.
Smittspårning och SMINET anmälan endast aktuellt för patienter med positivt nasofarynx
prov (ej för patienter som diagnostiserats med endast röntgen).
 Uppdaterat avsnitt Utskrivning från sjukhus i kapitel slutenvård med tydliggörande av olika
delar av utskrivningsprocessen.
 Påminnelse om Vårdbehörig NCS Cross - där kontaktuppgifter finns till RSIT beredskap
kvällar och helger vid problem med journalbehörighet för medarbetare.
2020-04-06 kl. 16:
 Uppdatering provtagningsindikation: Alla patienter som läggs in akut på sjukhus för
somatisk slutenvård oavsett symtom och inläggningsorsak.
 Påminnelse om kapitel om rutin för Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19.
2020-04-06 kl. 10:
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Uppdatering provtagningsindikation: Alla patienter som läggs in akut på sjukhus oavsett
symtom och inläggningsorsak skall provtas för covid-19.
Nytt avsnitt medföljande anhörig öppenvård under kapitel öppenvård: Anhöriga avråds
medfölja till öppenvårdsbesök om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara
att patienten behöver stöd vid besöket för att ta till sig information. Antal medföljande skall
begränsas till en (barn undantagna). Medföljande anhörig får inte medfölja om symtom på
luftvägsinfektion.

2020-04-03 kl. 12:
 Förtydligande slutenvård: Patienter med symtom och DT thorax/lungröntgen fynd förenliga
med covid-19 (t.ex. bilaterala spridda infiltrat) skall i första hand vårdas på covid-kohort
avdelning.
 Uppdatering avsnitt operation under kapitel slutenvård gällande bl.a. personlig
skyddsutrustning och covid-diagnostik
 Uppdatering kapitel transporter (kap 8). Särskild serviceresa för patienter med bekräftad
eller misstänkt covid-19 tillgänglig i Eskilstuna och Nyköping.
 Uppdatering städrutin: Vid städning på rum utan patienten närvarande gäller basala
hygienrutiner utan behov av annan skyddsutrustning.
 Uppdatering provtagning (kap 6) med förtydligande gällande provtagningsmaterial
2020-04-02 kl. 12:
 Tillägg under kapitel Kommunal hemsjukvård (oavsett boendeform) & SSIH gällande
palliativ vård i livets slutskede vid covid-19.
 Nytt kapitel Vårdbehörighet NCS Cross RSIT gällande ny beredskap för att hantera
medarbetares behörighet i NCS cross kvällar och helger.
 Uppdatering kapitel provtagning med utökade transporttider av prover mellan sjukhusen och
till Skövde för att förkorta svarstider

2020-04-01 kl. 14:
 Uppdaterat avsnitt utskrivning från sjukhus under kapitel slutenvård gällande patienter med
kommunal hemsjukvård (samtliga boendeformer)
 Uppdaterat kapitel Kommunal hemsjukvård (oavsett boendeform) & SSIH gällande
provtagningsrutin
 Nytt kapitel: Smittspårning och smittskyddsanmälan covid-19
2020-03-31 kl. 14:
 Förtydligande kapitel personlig skyddsutrustning: Inläggning av nasogastrisk sond/slag samt
laparaskopi kan vara aerosolgenererande procedurer och detta bör beaktas vid val av
personlig skyddsutrustning.
 Nya avsnitt kapitel ”Personal – vanliga frågor”: Resor till tillfällig placeringsort med
anledning av Covid -19
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2020-03-30 kl. 16:
 Uppdaterat avsnitt primärvårdsjour under kapitel slutenvård. Beredskapsläkare PV
diskuterar med bakjour medicin vid respektive sjukhus innan patienten skickas till in för
sambedömning om lämpligaste vård.
 Förtydligande kapitel provtagning: Provtagningspinnen behöver föras in hela vägen till
bakre nasofarynx och roteras i 5-10 sek för att få tillräckligt material. Länk finns till
vårdhandboken med instruktion
2020-03-28 kl. 20:
 Förtydligande kapitel personlig skyddsutrustning: Rekommenderad personlig
skyddsutrustning gäller vid vård av patienter där covid-19 inte uteslutits, d.v.s. om prov för
covid-19 varit negativt eller patienten har annan klar diagnos än covid-19 gäller vanliga
basala hygienrutiner.
 Förtydligande kapitel personlig skyddsutrustning: Behandling med högflödesgrimma är en
typ av non-invasivt ventilationsstöd som ger aerosolbildning och här ska skyddsutrustning
som för aerosolbildande procedurer användas.
 Nytt kapitel: Provtagning av personal (kap 21)
2020-03-27 kl. 12:
 Uppdatering kapitel personlig skyddsutrustning: Vid aerosolgenererande procedurer (för alla
patienter med luftvägssymtom eller bekräftad covid-19) skall andningsskydd FFP2 eller
FFP3 användas
 Uppdatering kapitel personlig skyddsutrustning: Vid vård av patienter med luftvägssymtom
talande för covid-19 på akutmottagningarna används skyddsutrustning som för bekräftad
covid-19.
 Nytt avsnitt under slutenvård ”Utskrivning från sjukhus” gällande patient som har
kommunala insatser i hemmet eller bor på kommunalt boende.
 I kapitel Personal – vanliga frågor: Komplettering med punkten ”Vad gäller för gravida
medarbetare”
2020-03-26 kl. 14
 Nya kapitel hantering av avlidna för både dödsfall på sjukhus och i hemmet.
Sammanfattningsvis: alla avlidna som inte har annan klar dödsorsak handläggs som patient
med covid-19
 Förtydligande kapitel personlig skyddsutrustning: Munskydd och andningsskydd kan
användas upp till 4 timmar. Långärmad skyddsrock behöver vid arbete på covid-19
kohortavdelning (ej IVA) inte bytas mellan varje patient om platsförkläde används och
skyddsrocken inte blir uppenbart kontaminerad.
 Uppdatering avsnitt intensivvård: Kontaktuppgifter till Länsbakjour IVA 016-105040
(internt: 05040)
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Förtydligande kapitel transporter: Hemresa från sjukhus för patienter som vårdats för
luftvägssymtom eller covid-19 skall så långt som möjligt ordnas av patienten själv med
egen bil.
Nytt avsnitt ”Återkalla/avbryta semester – förtydligande” under kapitel Personal – övriga
frågor.

2020-03-25 kl. 14:
 Uppdaterat kapitel personlig skyddsutrustning (kap 7): Sammanfattningsvis uppdatering där
vi tagit bort gruppen ”starkt misstänkt” covid-19 och tydliggjort vilken skyddsutrustning
som skall användas för patienter utan misstanke om covid-19, patienter med luftvägssymtom
och patienter med bekräftad covid-19.
 Begreppet ”starkt misstänkt” covid-19 är borttaget från samtliga avsnitt i dokumentet och
berörda avsnitt uppdaterade
 Avsnitt primärvård och primärvårdsjour under kapitel öppenvård är uppdaterade
2020-03-24 kl. 14:
 Uppdaterat kapitel falldefinition och slutenvård. Patienter med klinisk bild förenlig med
covid-19 och lungröntgen eller CT thorax talande för covid-19 pneumonit/ARDS handläggs
och vårdas som bekräftat fall
2020-03-23 kl. 11:
 Kapitel slutenvård uppdaterat: Patienter med bekräftad covid-19 vårdas på kohortavdelning
eller på enkelrum. Patienter med covid-19 kan vårdas på MSE, NLN eller KSK. Patienter
som vid försämring skall behandlas med full intensivvård skall vårdas på MSE eller NLN
även om de inte är svårt sjuka vid ankomst till sjukhus.
 Uppdaterat avsnitt ”Avfall” under kapitel ”Städning, rengöring och desinfektion”

2020-03-22 kl. 13:
 Kapitel falldefinition och slutenvård: Patienter med DT thorax fynd talande för covid-19
pneumonit handläggs och vårdas som bekräftat fall i väntan på provsvar. Gäller både IVA,
IMA och vårdavdelning.
 Nytt kapitel – Medicinsk fysik och teknik: Telefonnummer till jour t.o.m. måndag morgon.
 Avsnitt HLR under slutenvård uppdaterat att rutinen gäller samtliga patienter oavsett om de
är covid-19 positiva eller inte.
 Kapitel ”Medarbetare som är sjuk” har uppdaterats
2020-03-21 kl. 12:
 Kapitel transporter uppdaterat med: Patienten med verifierad covid-19 skall inte resa med
sjukresa utan dessa patienter skall resa med egen bil eller ambulans.
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Avsnitt HLR under slutenvård uppdaterat
Avsnitt primärvård under öppenvård uppdaterat

2020-03-20 kl. 13:
 Kapitel personlig skyddsutrustning (kap 3) uppdaterat gällande munskydd: Använd
vätskeavvisande munskydd typ IIR eller vanligt munskydd.
 Kapitel slutenvård uppdaterat: För samtliga patienter som läggs in i slutenvård och behöver
syrgasbehandling där det inte finns beslut om inskränkt behandling skall anestesijour
kontaktas direkt vid inläggning för bedömning om vårdnivå och diskussion om fortsatt
vårdplan.
 Kapitel personlig skyddsutrustning (kap 3) uppdaterat: För städning i rum med patient som
har luftvägssymtom och ej bekräftad covid-19 gäller basala hygienrutiner med visir
 Kapitel ”Städning, rengöring och desinfektion” uppdaterat
2020-03-19 kl. 22:
 Avsnitt HLR uppdaterat under kapitel Slutenvård
 Kapitel ”Beställning material – personlig skyddsutrustning covid-19” uppdaterat
 Avsnitt avfall uppdaterat under kapitel ”städning, rengöring och desinfektion”
2020-03-19 kl. 12:
 Förtydligande angående provtagningsindikation (kap 3): Indikation för provtagning är akut
infektionsinsjuknande med luftvägssymtom och/eller feber utan känd orsak med behov av
inneliggande vård på sjukhus eller dialys. Patienter med annan identifierad orsak till feber
t.ex. erysipelas, pyelonefrit, cholecystit behöver inte provtas för covid-19
 Nytt kapitel ”Kontaktuppgifter till vårdhygien” (kap 14)
 Nytt kapitel ”Donation av material och egentillverkning” (kap 15)
 Avsnitt dialys uppdaterat under kapitel öppenvård nu även rutin för MSE

2020-03-18 kl. 15:
 Uppdatering under personal – andra frågor. I nuläget gäller medarbetare som inte har
luftvägssymtom/feber eller annan annat skäl till sjukskrivning ska arbeta som vanligt. Om
synnerliga skäl till annat föreligger prata med närmaste chef som i sådant fall får eskalera till
verksamhetschef eller annan överordnad chef för bedömning.
 Nytt avsnitt rapportering av patient under kapitel slutenvård: Vid rapportering av patient
t.ex. från akutmottagning till avdelning eller mellan avdelningar skall anges om patienten
har ingen misstanke om covid-19, luftvägssymtom/feber, stark misstanke om covid-19
(beslut om stark misstanke fattas av infektionsjour) eller bekräftad covid-19.
 Uppdatering under provtagning: Provtagning för covid-19 vid indikation (inneliggande vård
eller dialysbehandling) genomförs utan kontakt med infektionsjour.
 Nytt avsnitt dialys under kapitel öppenvård
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Uppdatering under förlossning: Nyfödda barn vistas i normalfall tillsammans med mamman
även om mamman diagnostiseras med covid-19 och mamman inte är svårt sjuk
Nytt kapitel studenter

2020-03-17 kl. 15:
 Förteckning/lista av personal som vårdar patient med covid-19 behöver endast göras vid
arbete med bekräftat fall covid-19 utan att skyddsutrustning används, gått sönder eller då
gällande rutiner inte har följts. Gäller endast från tiden då patienten är bekräftat fall covid-19
d.v.s. efter provsvar.
 Anmälan till arbetsmiljöverket behöver endast göras vid vård av bekräftat fall av covid-19
utan användning av skyddsutrustning, där skyddsutrustning gått sönder eller gällande rutiner
inte har följts.
 Avsnitt primärvård uppdaterat med bl.a. att vid av tolk ska telefontolk användas för att alla
patienter där detta är möjligt och när det uppfyller patientens behov av tolkning.
 Nytt avsnitt i slutet av dokumentet om ändringar i senaste versioner
2020-03-16 kl. 22
 Alla patienter med luftvägssymtom som vårdas i slutenvård skall i så stor utsträckning som
möjligt vistas på vårdrummet.
2020-03-16 kl. 18
 Uppdatering gällande medarbetare med luftvägssymtom: Medarbetare med luftvägssymtom skall
stanna hemma till 48 timmar efter symtomfrihet. Medarbetare som haft symtom på
luftvägsinfektion och känner sig återställda men har kvar lindriga symtom (som t.ex. rethosta
och lätt snuva) får återgå i arbete om de varit hemma 7 dagar.
 Indikation för provtagning utökad till att även gälla patienter med pågående dialysbehandling.
 Intensivvård kompletterad med att: Diskussion skall ske med anestesijour vid påbörjande av
non-invasivt andningsstöd/högflödesgrimma.
 Nytt avsnitt under öppenvård om digitala besök
 Avsnitt vanliga frågor personal uppdaterat under punkter utbildning, planeringsdagar,
tjänsteresor och forskning
 Avsnitt endoskopi uppdaterat
2020-03-15 kl. 20
 Nytt avsnitt för primärvård (under kapitel öppenvård)
 Nytt avsnitt för endoskopi (under kapitel öppenvård)
 Avsnitt Hemsjukvård, SSIH & SÄBO uppdaterat
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