
 

 PM 

Tyresö kommun 2020-11-23 

 Version 1 

  

  

Beredskapsplan för hälso- och sjukvård vid 

misstanke om eller vid bekräftat fall av Covid-19 

på SÄBO eller inom LSS och Socialpsykiatri i 

Tyresö kommun 
 

Verksamheterna ska bevaka och hålla sig uppdaterade med aktuell information 

på intranätet samt information riktad till kommunala verksamheter från 

vårdgivarguiden. Verksamhetschefer ska prenumerera på nyhetsinformation och 

nyhetsbrev som kommer från Vårdgivarguiden samt Folkhälsomyndigeten och 

berör den egna verksamheten.  

 

Längst ner på sidan finns länk för prenumeration: 

https://vardgivarguiden.se/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

 

Nuläge  

Folkhälsomyndigheten bedömer risken utifrån en femgradig skala från mycket 

låg till mycket hög, se aktuell bedömning 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/riskbedomning/  Enligt Folkhälsomyndigheten smittar 

viruset genom dropp- och kontaktsmitta. Aerosolsmitta kan förekomma i 

vårdmiljö vid vissa aerosolgenererande arbetsmoment i patientens luftvägar.   
  

Information kommer att ges till personal kontinuerligt av verksamhetschef för 
hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS har 
kontinuerlig kontakt med ansvarig läkarorganisation.   
  

Om patient insjuknar i symtom och vårdas som misstänkt fall alternativt vård av 

bekräftat fall av Covid-19 ska MAS informeras. 

  

Smittspårning och screening görs i samverkan med ansvarig läkare utifrån 

Smittskydds riktlinjer. 
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Verksamhetens ledning säkerställer:  

1. att kompetensen om smittvägarna, smittförebyggande arbete, basala 

hygienrutiner, handhavande av skyddsutrustning, samt kohortvård är 

god hos all personal. Verksamhetschefen ansvarar för att erbjuda 

fortlöpande handledning och utbildning utifrån anställdas behov. 

Verksamheten ansvarar för att följa upp kunskapsnivån i 

personalstyrkan. 

2. att verksamheten arbetar utifrån Tyresö kommuns handlingsplaner, att 

samt följa riktlinjer och rutiner som kommer från Smittskydd, 

Vårdhygien, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 

3. att det finns skyddsutrustning utifrån Smittskydds samt Vårdhygiens 

vägledning och ett lager av skyddsutrustning. Privata utförare 

säkerställer förråd för 45  dagar. 

4. att det finns alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid och 

oxiderande ytdesinfektionsmedel Virkon,   

5. att personal följer rutiner för rengöring och desinfektion, städning samt 

hantering av avfall och tvätt i enlighet med Vårdhygiens rutiner,    

6. att i de verksamheter som utför HSL-insatser att det finns läkemedel i 

akutläkemedelsförrådet och att identifiera om det finns restleveranser 

på grund av leveransbrister, samt att skapa förutsättning för att 

kohortvård kan bedrivas.  

  

Patient med misstänkt Covid-19 och bekräftat fall av Covid-19  

När patient uppvisar symtom på Covid-19 kontaktas ansvarig läkare. 

Verksamheten följer de instruktioner som ges av ansvarig läkare.   
  

 

Verksamhetens ledning säkerställer:  

1. att god följsamhet till basala hygienrutiner råder i verksamheten,   

2. att kvalitetssäkrad information ges till personal,  

3. att kvalitetssäkrad information ges till boende/brukare, närstående och 

besökare,  

4. att instruktioner från ansvariga myndigheter följs,  

5. att verksamheten arbetar utifrån Tyresö kommuns handlingsplaner, att 

samt följa riktlinjer och rutiner som kommer från Smittskydd, 

Vårdhygien, Folkhälsomyndigheten  

6. säkerställa att kohortvård bedrivs 
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7. att kontakt vid behov tas med Vårdhygien Stockholm,   

8. att med läkarorganisationen och i förekommande fall Smittskydd 

Stockholm föra en dialog om begränsning av besök vid 

smittspårning/utbrott om man bedriver hälso- och sjukvård. 

  

Kohortvård  

Kohortvård innebär att en eller flera insjuknade och exponerade patienter 

vårdas av särskilt avdelad personal och avskilt från andra vårdtagare. Övrig 

personal arbetar med friska. Kohortvård kan utföras i olika steg utifrån 

sjukdomsbild och behov, symtomfria som exponerats för smitta, vårdtagare 

med lindriga symtom o.s.v. För att uppnå full effekt ska kohortvård utföras 

dygnet runt.  
  

Materialbrist  

Verksamheter i egenregi och entreprenad kan vid brist av leverans på 

skyddsutrustning beställa via Tyresö kommuns konton på Onemed. Mer 

information finns länkad på Tyresö kommuns Covid-19 sida  

 

Kontakt med Vårdhygien  

Vårdgivare i Stockholms län med vårdhygieniska frågor om Covid-19 ska 

kontakta kontaktperson på Vårdhygien: 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/ 

 

Kontakt med Smittskydd  

Under aktuell länk finns kontaktuppgifter till Smittskydd. Verksamhetschef för 

särskilt boende för äldre ska kontakta Smittskydd samt bjuda in Tyresö 

kommuns medicinsk ansvarig sjuksköterska till eventuella möten i samband 

med konstaterad smitta. 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/om/kontakt/ 
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