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Syfte och målgrupp 
Det övergripande syftet med rekommendationen är att den ska utgöra ett stöd till 
smittskyddsenheter, vårdhygieniska enheter och vårdgivare vid hantering av ett bekräftat fall av 
covid-19 vid handläggning inom sjukvården. Den är också till stöd vid riskbedömningar och 
utarbetande av rutiner för smittförebyggande åtgärder i samband med olika vårdnära situationer.  
 
Handläggningsrekommendationen baseras på idag tillgänglig kunskap om covid-19. 
 
Bakgrund 
Sjukdomsfall av covid-19 uppmärksammades i staden Wuhan, Hubeiprovinsen, Kina under 
december 2019. Sjukdomen har sedan dess rapporterats från stora delar av världen och räknas 
nu som pandemi.  
 
Utbrottet av det nya coronaviruset (som orsakar covid-19) klassas sedan 30 januari 2020 av 
WHO som internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC, Public Health Emergency of 
International Concern). Den 1 februari 2020 beslutade svenska regeringen att covid-19 
klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168). 
För att begränsa spridningen av covid-19 krävs ett globalt samarbete för snabb identifiering, 
riskbedömning, hantering och isolering av misstänkta och bekräftade fall.  
 
Väl upparbetade rutiner för korrekt hänvisning och handläggning av patienter som söker 
sjukvård krävs för att minska risken för såväl samhälls- som vårdrelaterad smitta. All personal 
som ska undersöka och vårda personer med covid-19 måste ha kunskap och aktuell information 
om handläggning av bekräftade fall samt träning i hantering av skyddsutrustning. Adekvat 
personlig skyddsutrustning (se vidare avsnitt Personlig skyddsutrustning hos vårdpersonal) 
måste finnas tillgänglig på alla vårdinrättningar som kan komma att bedöma och vårda 
misstänka eller bekräftade fall av covid-19. 
 
Smittvägar och smittsamhet 
Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och aerosolsmitta från 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. 

Smittsamheten korrelerar troligen med graden av symptom och en infekterad person anses vara 
smittsam från och med symptomdebut. Det är ännu oklart hur länge smittsamhet kvarstår. 

 
Inkubationstid 
Inkubationstiden för covid-19 är vanligen 2–14 dagar. Medelinkubationstiden är 5–6 dagar. 

 
Kliniska symptom 
Den kliniska symptombilden innefattar allt från milda symptom 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 luftvägssymptom och feber är vanlig. 
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Definition av bekräftat fall 
Falldefinition enligt Smittskyddslagen finns i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbplats. 
 
 
Övergripande anvisning 
Sjukvårdspersonal behöver få särskild utbildning av arbetsgivaren om smittrisker, hygien- och 
skyddsrutiner för att minska risken för smittöverföring samt hur oönskade händelser med risk 
för smittöverföring ska rapporteras.   
 
Fall av covid-19 som vistas utanför sjukvården respektive får vård i hemmet eller på sjukhus 
Bekräftade fall av covid-19 handläggs via infektionsklinik i samråd med smittskyddsläkare.  
Patienten ska av behandlande läkare få råd, stöd och information om skyddsplikt enligt 
smittskyddslagen 2 kap. 2 § samt delges förhållningsregler, både skriftligen och muntligen. Se 
smittskyddsblad och patientinformation på smittskyddsläkarföreningens webbplats. 
 
Utrustning och materiel för omvårdnad 
Använd engångs- och rumsbunden utrustning/material. Förvaring av material liksom 
desinfektion och rengöring av utrustning/apparatur sker enligt lokala riktlinjer och i linje med 
tillverkarens rekommendationer. 
 
Personlig skyddsutrustning för vårdpersonal 
Vid all vårdnära kontakt, både i öppen- och slutenvård inklusive ambulanssjukvård, gäller 
riskbaserad och adekvat användning av personlig skyddsutrustning (PPE), att personalen är väl 
förtrogen med handhavandet och har övat på- och avklädning.  
 
Skyddsåtgärder utgår alltid från den bedömda risken i aktuell vårdsituation. Lokal 
riskbedömning behöver utföras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift Smittrisker 
AFS2018:4 (se exempelvis §17 för vård av patienter). Det är arbetsgivarens ansvar att 
tillhandahålla adekvat skyddsutrustning för personalen. För att minska risken för brist på 
tillgång till nödvändig personlig skyddsutrustning behöver vårdgivaren inventera och säkerställa 
tillgången till denna.  
 
Folkhälsomyndigheten gör, med utgångspunkt från ökade kunskaper om smittspridningen av 
covid-19 och i enlighet med rekommendationerna från WHO, bedömningen att ett 
vätskeavvisande munskydd i kombination med visir eller skyddsglasögon utgör ett adekvat 
barriärskydd för vårdpersonal i samband med både provtagning och vård, med undantag för 
aerosolgenererande procedurer. Begränsning och risk med denna användning får bedömas från 
fall till fall med utgångspunkt från vilka arbetsmoment som ska utföras. 
 
Andningsskydd FFP2 eller FFP3 eller motsvarande används vid arbetsmoment där lokal 
riskbedömning visar att det är nödvändigt. Aerosolgenererande procedurer och ingrepp kan 
innebära ökad smittrisk. Följande är exempel på procedurer som kan generera aerosol: 
endotrakeal intubering och extubering, trakeotomi, trakeostomivård, icke-invasiv ventilering 
(BiPAP- och CPAP-behandling), hjärt-lung-räddning, handventilering, provtagning från nedre 
luftvägar och bronkoskopi. Observera att ovan är exempel på procedurer som kan ge upphov till 
aerosolbildning och att verksamhetens riskbedömning alltid ligger till grund för beslut om vilka 
skyddsåtgärder som behöver vidtas. 
 
Andningsskydd FFP2 och FFP3 är av engångstyp men kan enligt WHO:s rekommendationer 
användas upp till 4 timmar i sträck så länge de inte tagits av, skadats eller förorenats. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/falldefinitioner-anmalan-smittskyddslagen-infektion-2019-ncov.pdf
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
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Tabell 1. Rekommenderad personlig skyddsutrustning. 
Vårdmoment Personlig skyddsutrustning 

Provtagning utomhus av patienter med misstanke 
om covid-19 
 
 

• Vätskeavvisande munskydd  
• Skyddshandskar 
• Långärmad skyddsrock:  

o vätskeavvisande skyddsrock av 
engångstyp eller  

o skyddsrock i kombination med 
plastförkläde eller 

o långärmat plastförkläde av 
engångstyp 

•  Skyddsglasögon eller visir 
 

Provtagning inomhus av patienter med misstanke 
om covid-19 
 

• Vätskeavvisande munskydd  
• Skyddshandskar 
• Långärmad skyddsrock:  

o vätskeavvisande skyddsrock av 
engångstyp eller  

o skyddsrock i kombination med 
plastförkläde eller 

o långärmat plastförkläde av 
engångstyp 

•  Skyddsglasögon eller visir 
 

Vård av patienter med bekräftad covid-19 
(Obs! Gäller ej aerosol-genererande procedurer) 

• Vätskeavvisande munskydd  
• Skyddshandskar 
• Långärmad skyddsrock:  

o vätskeavvisande skyddsrock av 
engångstyp eller  

o skyddsrock i kombination med 
plastförkläde eller 

o långärmat plastförkläde av 
engångstyp 

•  Skyddsglasögon eller visir 
 

Aerosolgenererande procedurer vid vård av 
patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 
 

• Andningsskydd av typ FFP2 eller FFP3 
alternativt PAPR eller motsvarande 

• Skyddshandskar 
• Långärmad skyddsrock:  

o vätskeavvisande skyddsrock av 
engångstyp eller  

o skyddsrock i kombination med 
plastförkläde eller 

o långärmat plastförkläde av 
engångstyp 

• Skyddsglasögon eller visir 
 

För annan riskutsatt personal, exempelvis städpersonal, som vistas i patientrummet, väljs 
skyddsutrustning efter riskbedömning. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande 
föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer inom respektive verksamhet. 
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I ECDCs vägledning om personlig skyddsutrustning vid vård av patient med misstänkt eller 
bekräftad covid-19 finns rekommendationer och råd för användning av olika delar av den 
personliga skyddsutrustningen.  
 
Inneliggande vård av bekräftat fall 
 
Rekommendation avseende vårdrum 
Bekräftade fall av covid-19 observeras och vårdas isolerade. Undersökningar bör i möjligaste 
mån utföras på rummet, 

• i första hand i enpatientrum med luftsluss, 

• i andra hand i enpatientrum med förrum och 

• i tredje hand i enpatientrum med stängd dörr. 

Vid behov av prioritering av vårdrum mellan misstänkta och bekräftade fall, prioriteras 
bekräftade fall. 
 
Besökare 
Antalet besök begränsas så länge patienten bedöms vara smittsam. Om besökare vistas i 
patientens rum förses de med samma skyddsutrustning som vårdpersonal och instrueras om 
handhygien. 
 
Hantering av tvätt och avfall 
Tvätt hanteras enligt lokala rutiner och riktlinjer. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från 
hälso- och sjukvården, SOSF2005:26, ska avfall och engångsmaterial som bedöms vara 
förorenade med kroppsvätskor hanteras som smittförande avfall kategori B (UN3291) enligt 
lokala rutiner. Avfall och engångsmaterial som inte bedöms vara förorenade hanteras som 
konventionellt avfall enligt lokala rutiner.  
 
Desinfektion och städning 
Lokalt utarbetade riktlinjer och rutiner för desinfektion och städning ska finnas på plats. 
Coronavirus är känsliga för ett brett utbud av desinfektionsmedel, inklusive alkoholbaserade 
medel. Vårdrummets ytor inklusive vårdnära tagytor, dörrhandtag och föremål/utrustning, 
rengörs dagligen med alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel med tensider, alternativt 
oxiderande desinfektionsmedel, enligt lokala anvisningar.  
 
Vid spill av kroppsvätskor används alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel med tensider, 
alternativt oxiderande desinfektionsmedel, enligt lokala anvisningar.  
  
Golv rengörs med rengöringsmedel. Slutlig smittstädning följer samma principer som vid daglig 
städning. 
 
Transport av patient 
Vid transport av patient följs lokala rutiner. Vid beställning av ambulanstransport uppges covid-
19. Kommunala transportmedel och taxi används inte. 
 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/200526-om-hantering-av-smittforande-avfall-fran-halso--och-sjukvarden/
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Uppföljning av patient 
Sjukskrivning är lämpligt under den akuta sjukdomsperioden, innefattande två dygns 
symptomfrihet. I normalfallet behöver ingen regelbunden provtagning för påvisning av SARS-
CoV-2 RNA göras under sjukdomsförloppet. Bedömning av smittsamhet och eventuella 
förhållningsregler görs i dialog mellan behandlande läkare och smittskyddsläkare. 
 
Smittfriförklaring på kliniska grunder, exempelvis för upphävande av skyddsplikt och 
förhållningsregler, kan ske efter att patienten varit stabilt symptomfri (från exempelvis feber, 
eller luftvägssymptom), under 48 timmar. För att bedöma smittrisk i speciella situationer 
(exempelvis upphöra med isolering av patient med fortsatt behov av inneliggande vård, eller 
personal inom vissa vårdyrken) görs en individuell bedömning. 
 
Omhändertagande av avliden 
Om en patient med konstaterad eller misstänkt covid-19 avlider tas kroppen omhand enligt 
lokala riktlinjer. Vid all kontakt med den avlidnes kropp, inklusive eventuell obduktion, 
rekommenderas personlig skyddsutrustning enligt nedan för att minska risken för exponering 
för kroppsvätskor och aerosoler.  
 

• Vätskeavvisande, långärmad skyddsrock eller motsvarande 

• Skyddsförkläde 

• Munskydd och visir/skyddsglasögon  

Vid aerosolgenererande procedurer till exempel användande av oscillerande apparatur, 
används andningsskydd av typen FFP2, FFP3, PAPR (powered air purifying respirator), 
eller motsvarande. 

• Skyddshandskar 

Vid risk för stick- och skärskada används dubbla skyddshandskar alternativt 
punktionssäkra skyddshandskar 

 
Smittspårning 
Smittspårning påbörjas snarast i samarbete med smittskyddsläkare. Omfattningen av 
smittspårningen avgörs efter individuell bedömning avseende typ och grad av exponering under 
den period som fallet bedöms ha varit smittsamt. Se smittskyddsblad på 
smittskyddsläkarföreningens webbplats.  
 
Anmälan enligt smittskyddslagen 
Bekräftade fall ska enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) anmälas utan dröjsmål av 
behandlande läkare och laboratorium i SmiNet till den regionala smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten. 
 
Använd följande SmiNet-formulär: 

- Klinisk anmälan: Coronavirussjukdom (covid-19) 
- Laboratorieanmälan: SARS-Cov-2 (covid-19)  

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Övrig rapportering 
Behandlande läkare fyller i samråd med smittskyddsenheten i ett utförligt fallformulär från 
WHO.  
 
Folkhälsomyndigheten rapporterar vidare till ECDC och WHO enligt det internationella 
hälsoreglementet IHR.  
 
 
Kompletterande information  
 
Världshälsoorganisationen (WHO): Tekniska vägledningar avseende diagnostik sjukvård etc  
 
Världshälsoorganisationen (WHO): Rationell användning av personlig skyddsutrustning 
 
ECDC: Tekniska vägledningar avseende, riskbedömningar, veckorapporter etc  
 
Folkhälsomyndigheten: Samlad information om covid-19 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/all-reports-covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
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