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Beredskapsplan för hemtjänst vid misstanke om 

eller vid bekräftade fall av covid-19 i ordinärt 

boende   
När personer med insatser från hemtjänsten med misstänkt eller bekräftad 

covid-19 vårdas i ordinärt boende ska rutinerna ”Omhändertagande av covid-19 

i hemtjänst följas”. Riktlinjen finns på: 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-

handlingsprogram-och-riktlinjer/omhandertagande-av-covid-19-i-hemtjanst-

.pdf 
 

  

Verksamheterna ska bevaka och hålla sig uppdaterade på aktuell information på   

• Vårdgivarguiden  

https://vardgivarguiden.se/  

• Folkhälsomyndighetens hemsida 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/a

ktuella-utbrott/covid-19/  

• Tyresö kommuns utförarsida 

Förstärkningsteam vid Covid-19 smitta   

 Verksamheterna inrättar coronateam. Det betyder att det är utsedd 

personal som endast arbetar med misstänkta eller bekräftade fall av 

Covid-19 för att förhindra smittspridning.   

 Övrig personal arbetar med de personer med insatser som inte har 

misstänkt eller bekräftad smitta.   
  

För att uppnå bästa möjliga effekt ska coronateamen finnas dygnet runt. Särskilt 

viktigt med introduktion och utbildning för personal som ingår i coronateamet.    
  

 

Verksamhetens ledning säkerställer att:   

1. att kompetensen hos personalen om smittvägarna, basala hygienrutiner, 

klädregler, skyddsutrustning och förstärkningsteam är god hos 

personalen, samt att personal får fortlöpande utbildning gällande 

smittförebyggande arbete och följer upp kompetensnivå, 

 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/omhandertagande-av-covid-19-i-hemtjanst-.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/omhandertagande-av-covid-19-i-hemtjanst-.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/omhandertagande-av-covid-19-i-hemtjanst-.pdf
https://vardgivarguiden.se/
https://vardgivarguiden.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


2 (3) 

 

 

 

2. att all personal vet vad de ska göra vid upptäckt av misstänkt eller 

bekräftad smitta hos den enskilde,   

3. det finns tillgång till och ett förråd av skyddsutrustning i 45 dagar 

utifrån Vårdhygiens rutiner,      

4. personal följer Vårdhygiens rutiner för rengöring och desinfektion, 

städning samt hantering av avfall och tvätt,   

5. vid behov finns det tillgång till avdelad personal coronateam dygnet 

runt som arbetar med misstänkta eller bekräftade smittade för att 

förhindra smittspridning,   

7. det finns kända och aktuella kontaktuppgifter för personalen med 

primärvård och andra aktörer för att förhindra smittspridning,    

8. rutinen för arbetsledning jourtid är uppdaterad och väl känd hos 

personalen, 

9. att kompetens för vård i livets slut är god hos all personal.    

   

Personer med misstänkt eller bekräftat covid-19   
När den enskilde uppvisar symtom på  covid-19 ska hemtjänstpersonal 

kontakta:  

• ansvarig vårdcentral för information eller 1177 om vårdcentral inte kan 

nås,  

• vid svåra symtom/akuta tillstånd ring 112. Ange alltid misstänkt smitta 

covid-19 eller bekräftad covid-19  

  

Därefter kontaktar hemtjänstpersonal verksamhetens ledning.  
 

Verksamhetens ledning säkerställer att:  

• aktuella rutiner ”Omhändertagande av covid-19 i hemtjänst” följs, samt 

de aktuella rekommendationerna för skyddsutrustning och andra 

gällande riktlinjer, rutiner och rekommendationer. 

• det finns avdelad personal (coronateam) som arbetar med misstänkta 

eller bekräftade smittade för att förhindra smittspridning  

• personal följer basala hygienrutiner och klädregler,  

• det finns tillgång till den skyddsutrustning som behövs,   

• kvalitetssäkrad information ges till all personal,  

• kvalitetssäkrad information ges till den enskilde och närstående,  
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• samtliga berörda aktörer har information om läget för att kunna 

förhindra smittspridning.  

 

 


