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PROGRAM 
Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten. 

 

POLICY 
Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för 

vägledning. 

 

STRATEGI 
Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för  

Prioritering. 

 

HANDLINGSPLAN 
Beskriver konkreta mål och åtgärder. 

 

RIKTLINJER 
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning  

och utförande. 
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Inledning 
Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och 
samhällsfarlig sjukdom med den är fortsatt anmälningspliktig.   
 

Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt att arbeta förebyggande för att minska 
smittspridning av covid-19. Kommunal personal ska följa information och styrdokument 
som återfinns via nedanstående länkar: 

• På Region Örebro läns vårdgivarwebb finns samlad information för vårdgivare 
och vårdpersonal, länk: Covid-19 

• Medicinskt ansvariga publicerar styrdokument för hälso- och sjukvård på 
orebro.se- hälso- och sjukvård för vårdgivare i olika ämnesboxar, länk: 
Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård-för vårdgivare. 

• För mer information se även: 

− Folkhälsomyndigheten  

− Socialstyrelsen  

 

Syfte 

Riktlinjen är ett övergripande dokument som ger vägledning i syfte att säkerställa 
utförandet av den kommunala hälso- och sjukvården vid covid-19.  

Förhindra smitta 
Vårdgivaren bär ansvar för att vården bedrivs med en god hygienisk standard och att 
riskanalys som innefattar patientsäkerhet utförs. Den viktigaste åtgärden för att förhindra 
smittspridning är personalens följsamhet till basala hygienriktlinjer och gällande 
styrdokument.  

− Socialstyrelsens föreskrift ”Basal hygien i vård och omsorg” (SOSFS 2015:10) 
ska tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns känd 
smitta eller inte.  

− Skyddsutrustning och utrustning för att upprätthålla basal hygien ska finns 
tillgänglig och tillhandahålls av arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverket; 
Smittrisker AFS 2018:4.  

− Det ska finns upprättad handlingsplan för särskilda boenden avseende utbrott av 
smittsamma sjukdomar.  

− Boende/patienter och besökare ska få information om allmänna råd och 
rekommendationer för att hindra smittspridning av covid-19. 

 

Vårdhygieniska riktlinjer 

Vårdhygien, Region Örebro län utarbetar vårdhygieniska riktlinjer. Chef ansvarar för att 
det säkerställs att personal följer gällande vårdhygieniska riktlinjer samt övriga 
styrdokument. De vårdhygieniska riktlinjerna gällande covid-19 återfinns via länk: 
Vårdhygien och skyddsutrustning 

 

Hygiensjuksköterska 
Vårdhygien, Region Örebro län har två hygiensjuksköterskor som tillsammans med 
Smittskydd utarbetar vårdhygieniska riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård och 
omsorg. Hygiensjuksköterska kan ge rådgivning via telefon och e-post, konsultation 
genom besök i verksamheten samt stöd och utbildning inom hygienområdet. 
Kontaktuppgifter och övrig information återfinns via länk: Vårdhygien 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/Laboratoriemedicin/SmittHyg/Hyg_doc/Handlingsplan-s%c3%a4rskilda-boenden-smittsamma-sjukdomar-utbrott-formul%c3%a4r-20190221.docx
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/Laboratoriemedicin/SmittHyg/Hyg_doc/Handlingsplan-s%c3%a4rskilda-boenden-smittsamma-sjukdomar-utbrott-formul%c3%a4r-20190221.docx
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/vardhygien-och-skyddsutrustning/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/
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Vaccination 

All aktuell information om vaccination återfinns via länk: Vaccination mot covid-19 
Aktuell information finns även publicerat i box Vaccination via länk: Dokument och 
vägledning inom hälso- och sjukvård-för vårdgivare. 

Åtgärder vid misstänkta och bekräftade fall 

av covid-19 
När personal misstänker smitta hos patient ska sjuksköterska omgående kontaktas enligt 
förändrat hälsotillstånd. Sjuksköterska tar anamnes och bedömer behov av hälso- och 
sjukvård. Vid misstanke om covid-19 tar sjuksköterska kontakt med patientansvarig 
läkare/distriktsläkarjour för ställningstagande till provtagning och vidare handläggning. 
Sjuksköterska och övrig personal följer gällande arbetssätt och styrdokument gällande 
covid-19.  
 

Samordning av åtgärder  

All vård och behandling samt åtgärder som ska vidtas i samband med misstänkt eller 
konstaterat fall av covid-19 ska samordnas av ansvarig chef. I de fall personen har 
kommunal hälso- och sjukvård sker samordning tillsammans med sjuksköterska.  
 

Vårdhygieniska riktlinje 
Personal inom den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen följer 
vårdhygieniska riktlinjer och övriga styrdokument.  

 

Behandling vid covid-19 
Se dokument på regionens vårdgivarwebb avseende ”Behandling och läkemedel.” 
 

Provtagning 
Provtagning utförs av kommunens sjuksköterska enligt gällande styrdokument. 
 

Smittspårning och screening 
Se dokument på regionens vårdgivarwebb avseende smittspårning och screening. 
 

Dokumentation i journal 
Följ Örebro kommuns dokument ”Dokumentation vid covid-19, kommunal hälso- och 
sjukvård”.  
 

Rutin för informationsöverföring 
Alla verksamheter ska ha rutiner för hur informationsöverföring sker då patient har 
misstänkt eller bekräftad smitta.  
 

Palliativ vård 
Personal följer riktlinjer för palliativ vård och övriga gällande styrdokument för covid-19.  
 

Hantering av avliden 
Omhändertagande av avliden med misstänkt eller konstaterad covid-19 finns som en 

separat riktlinje i vårdhygienisk riktlinje Covid-19 misstänkt och bekräftat fall.  
 
Provtagning av avliden 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/vaccination/
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Corona/For-vardgivare/Behandling-lakemedel/
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Om misstanke finns att den avlidne varit sjuk i covid-19 ska prov tas och läkare som 
konstaterat dödsfallet är remittent. Följ anvisning avseende provtagning av avlidna i 
hemmet. 
 
Svenska palliativ registret 
Dödsfall med bekräftad covid-19 ska i Svenska palliativ registret registreras med 
dödsorsak covid-19. 
 

Arbetsgivarens dokumentation enligt AFS 2018:4 
Enligt föreskriften AFS 2018:4 rubriceras covid-19 som smittklass 3 och arbetsgivaren 
ska dokumentera enligt föreskriften när exponering för smittämnen i riskklass 3 har 
konstaterats enligt direktiv från HR-avdelning.                                                                   
  


