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Generella åtgärder för att minska 
smittspridning av covid-19 inom 
kommunal vård och omsorg, version 3 
Regional rekommendation för kommunal vård och omsorg, framtagen av Vårdhygiens nätverksgrupp 

för kommunal vård och omsorg i Västra Götaland. 

Förändringar sedan föregående version 
 Generell rekommendation om att personal använder munskydd i all 

omsorgstagarnära (inom 2 m) arbete tas bort. 

 Rekommendation om provtagning av personal vid symtom på covid-19 tas bort. 

 Rekommendation om att person som skrivs in på korttidsplats för äldre i 

möjligaste mån bör undvika nära kontakter, vistas i och inta sina måltider på 

rummet de första fem dagarna tas bort. 

Syfte 
Förebygga spridning av covid-19, främst till omsorgstagare, från personer som inte har 

eller har hunnit utveckla symtom inom alla former av kommunal vård och omsorg.  

Vid vård av omsorgstagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 gäller rutinerna 

Covid-19 i ordinärt boende och Covid-19 inom särskilda boendeformer och LSS. 

Bakgrund 
Covid-19 orsakas av ett smittämne i riskklass 3 som kan ha ett allvarligt förlopp. 

Vaccination är den viktigaste åtgärden för att skydda vård- och omsorgstagare samt 

personal mot svår sjukdom och smittspridning av covid-19.  

Infektion är oftast förenad med symtom, men asymtomatiska fall förekommer. 

Smittsamhet finns både innan symtomdebut och hos asymtomatiska. För att förebygga 

smittspridning kan det därför krävas extra åtgärder som inte gäller för alla infektioner 

som sprids från luftvägar. Smittrisk minskar med avstånd från smittsam person och är i 

allmänhet låg på större avstånd än 2 meter. 
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Vid vård och omsorg är fysisk distansering inte alltid möjlig. För att förebygga 

smittspridning inom vård och omsorg, måste verksamheten organiseras optimalt och 

personalens kompetens säkerställas.  

Som en extra åtgärd för att minska risk för smittspridning kan source control tillämpas 

i situationer med betydande nationell eller regional samhällsspridning eller vid lokala 

utbrott. Med source control, för vilket svenskt uttryck saknas, avses en mekanisk 

barriär med munskydd som minskar risken att bärare sprider luftvägssekret till 

omgivningen. Då risken för smittspridning av covid-19 är störst i inomhusmiljöer är 

det där tillämpning av source control är viktigast. I de fall munskydd inte kan 

användas kan visir vara ett alternativ och ska då täcka hela ansiktet och kinder och 

sträcka sig till nedanför hakan. Enbart visir som source control likställs inte med 

munskydd i syfte att förebygga spridning av covid-19 från person som inte har 

symtom.  

Source control kan användas i olika omfattning. Om och vilken nivå av source control 

som rekommenderas beror på vaccinationstäckning och det epidemiologiska läget 

nationellt, regionalt eller lokalt i verksamheten. 

Source control nivå 1: För personal vid patient/omsorgstagarnära arbete inom 2 meter 

Source control nivå 2: Kontinuerligt för personal i vård- och omsorgslokaler 

Source control nivå 3: Kontinuerligt för personal och besökare i vård- och 

omsorgslokaler1 samt för vuxna omsorgstagare (om det inte finns medicinska hinder) 

då de är utanför sitt rum eller om fysiskt avstånd inte kan hållas. 

Ansvar 
Respektive chef har ansvar för att nedanstående rutiner är på plats och efterlevs. Ett 

stöd i detta arbete kan vara Checklista preventiva åtgärder covid -19, se nedan under 

relaterad information. 

Rekommenderade åtgärder 
 Begränsa smittspridning från potentiellt smittad personal  

 Säkerställ att anställda inte kommer till arbetet om de inte känner sig fullt 

friska och att de lämnar arbetsplatsen vid debut av symtom förenliga med 

covid-19.  

 Varje verksamhet skapar system för att påminna och säkerställa att 

medarbetare känner sig friska inför och under sitt arbetspass. Hur detta 

 

1 som vård- och omsorgslokal räknas lokaler där diagnostik, vård och omsorg eller behandling av 
omsorgstagare bedrivs, liksom gemensamhetsutrymmen och biutrymmen i anslutning till dessa (t.ex. 
dagrum, väntrum, personalrum, omklädningsrum, matsal). Det inkluderar personalutrymmen för vård- och 
omsorgspersonal i byggnader där inte vård- och omsorg bedrivs (t.ex. för hemtjänst, hemsjukvård). Kontor, 
verkstäder mm där omsorgstagare, besökare eller vård- och omsorgspersonal inte vistas ingår inte. 
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utformas praktiskt kan respektive chef anpassa efter sin verksamhet. Det är 

viktigt att det sker systematiskt och att alla arbetspass inkluderas.  

 Utbilda personal i att identifiera symtom på covid-19 hos omsorgstagare och att 

omedelbart rapportera detta till medicinskt ansvarig alternativt ansvarig chef.  

 Säkerställ kompetens om smittvägar och hur dessa bryts. Det innebär att all 

personal har: 

 fullgoda kunskaper i basala hygienrutiner, inklusive punktdesinfektion och 

städrutiner samt förutsättningar att följa dessa. 

 tillgång till adekvat skyddsutrustning samt kunskap om när och hur den ska 

användas. 

 Organisera verksamheten så att risk för smitta minskar. 

 Tillämpa fysisk distansering så att den enskilde kan hålla avstånd och trängsel 

undvikas:   

o mellan omsorgstagare, särskilt i gemensamma utrymmen (t.ex. dagrum, 

matsal) 

o mellan personal och omsorgstagare 

o mellan besökare och omsorgstagare. 

 Undvik att flytta omsorgstagare från en enhet till en annan om det inte finns 

goda skäl för detta.  

 Begränsa personalomsättningen inom enheten så att personal vårdar ett 

begränsat antal omsorgstagare. 

 Begränsa personalomsättning mellan enheter.  

 Verksamhet kan efter riskbedömning själv besluta om att införa och avveckla 

source control och vilken nivå som ska tillämpas. 

 Vid ett eller flera konstaterade fall på en enhet kan det vara aktuellt att införa 

source control. 

 Linjechef kan efter lokal riskbedömning, anpassa metod för source control i 

verksamheten. Anpassning kan t ex innebära heltäckande visir istället för 

munskydd.  

 Observera att visir inte bedöms likvärdigt med munskydd t ex i samband med 

smittspårning kring ett bekräftat fall av covid-19. 
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Följsamhet till grundläggande vårdhygieniska rutiner är en förutsättning för 

att åtgärderna ska fylla sin funktion. För stöd använd, Checklista preventiva 

åtgärder covid-19 

Vid munskyddsanvändning – tänk på  
 Munskydd kan behållas på tills det är genomfuktat, förorenats eller blivit trasigt. 

Munskydd är en engångsprodukt som slängs när det tagits av. Se mer i regional 

instruktion ”Munskydd - praktisk hantering”.  

 Om omsorgstagare och besökare rekommenderas munskydd, delas munskydd ut av 

personal för att undvika förorening. 

 Omsorgstagare, besökare med flera bör instrueras om handhavande av munskydd, 

se Folkhälsomyndighetens affisch, ”Så använder du engångsmunskydd”. 

Relaterad information 
Checklista preventiva åtgärder covid-19. Regional checklista 

Covid-19 i ordinärt boende. Regional rutin 

Covid-19 inom särskilda boendeformer och LSS. Regional rutin 

Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom 

vård och omsorg. Folkhälsomyndigheten 

Munskydd praktisk hantering. Regional instruktion 

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19. Regional rutin 

Regional rutin – Vårdhygien covid-19. 

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. 

Socialstyrelsen 

Så använder du engångsmunskydd. Folkhälsomyndighetens affisch 
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https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-353/native/Checklista%20preventiva%20a%cc%8atga%cc%88rder%20Covid-19.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-353/native/Checklista%20preventiva%20a%cc%8atga%cc%88rder%20Covid-19.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-353/native/Checklista%20preventiva%20a%cc%8atga%cc%88rder%20Covid-19.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-321/SURROGATE/Covid-19%20i%20ordin%c3%a4rt%20boende.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-322/SURROGATE/Covid-19%20inom%20s%c3%a4rskilda%20boendeformer%20och%20LSS.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-451/surrogate/Munskydd%20praktisk%20hantering%20-%20Regional%20instruktion.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11800-2140136717-143/surrogate/Provtagningsindikation%20f%c3%b6r%20p%c3%a5visning%20av%20p%c3%a5g%c3%a5ende%20covid-19.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-177/SURROGATE/V%c3%a5rdhygien%20Covid-19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/socialstyrelsens-roll-och-uppdrag/riskgrupper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sa-anvander-du-engangsmunskydd/
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