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Checklista vid covid-19 på en enhet
Gäller vid utbrott av covid-19 i slutenvård, öppenvård, tandvård, vård i
hemmet samt prehospital vård. Används vid ett oväntat covidfall på enheten,
vid flera covidfall och/eller vid en misstanke om utbrott (personal, patient
eller brukare).
Syfte
Att minska smittspridning av covid-19 vid utbrott.
Lagrum och styrande förutsättningar
Smittskyddslag (SFS 2004:168)
Smittrisker (AFS 2018:4)
Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10)
Vårdhygienisk rutin vid misstänkt eller bekräftad covid-19 hos en patient
[Bilaga 1]
Covid 19 – smittspårning inom slutenvård samt omsorg [Bilaga 2]
Smittspårning i öppenvård, poliklinisk vård och folktandvård för covid-19
[Bilaga 3]

Checklistor över omedelbara åtgärder
Kartläggning
Kartläggning över vilka som exponerats av smitta vid kontakt med positiv patient eller
vårdtagare
Patientansvarig läkare eller verksamhetschef utser en smittspårningsansvarig som utför checklistan.
Checklista

Utfört datum

Informera patienten/vårdtagaren (alternativt anhöriga) och påbörja isolering i
eget rum med stängd dörr enligt Vårdhygienisk rutin vid bekräftad covid-19
[Bilaga 1] och följ underlag för omedelbara åtgärder vid covidfall [Bilaga 4]
Underlag för kartläggning: Exponerad för covid-19 - definition [Bilaga 5]
(smittsamhet, vem och vad som betraktas som exponering)
Kartlägg och upprätta lista över exponerad personal [Bilaga 6]
Kartlägg och upprätta lista över exponerad patient/vårdtagare [Bilaga 7]
Säkerställ att personalen har fått information, har hög följsamhet till basala
hygienrutiner, tillgång och kunskap om användningen av personlig skyddsutrustning med stöd av Instruktion skyddsutrustning vid omhändertagande av
covid-19 fall i regionen [Bilaga 8] eller kommunen [Bilaga 9]
Dela ut skriftlig information till exponerade [Bilaga 10]
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Kartläggning över vilka som exponerats av smitta vid kontakt med positiv personal
Patientansvarig läkare eller verksamhetschef utser en smittspårningsansvarig som utför checklistan
Checklista

Utfört datum

När insjuknade personen (symtomdebut)?
När arbetade personen senast?
Hur nära (mindre än 2 m)?
Har personalen använt source control, det vill säga munskydd och/eller visir?
Underlag för kartläggning: Exponerad för covid-19 - definition [Bilaga 5]
(smittsamhet, vem och vad som betraktas som exponering)
Gör lista med namn och personnummer på exponerad personal som personen
arbetat med eller patient/vårdtagare som haft vårdnära insatser av personen
från 48 timmar före symtomdebut [Bilaga 6] och [Bilaga 7]
Informera alla vårdtagare (alternativt anhöriga) och personal som är exponerade
Dela ut skriftlig information till exponerade [Bilaga 10]

Informationsmöte med personal
Utförs av verksamhetsansvarig eller annan med ansvar för smittspårning på enheten
Checklista över punkter att informera personalen om:

Utfört datum

1.

Identifierade covidfall (personal eller patient/brukare)

2.

Misstanke om samband och antal exponerade som fått information
(personal eller patient/brukare)

3.

Behov av omedelbara åtgärder (enligt denna checklista för åtgärder)

4.

Säkerställt att en smittspårningsansvarig på enheten utses.

Påminn all personal om att:


Vara hemma om man har symtom och att då provta sig



Noggrant följa basala hygienrutiner och korrekt användning av
munskydd eller visir som source control



Hålla fysisk distans i alla situationer där man möts i arbete eller
paus (användande av source control ersätter inte säkerhetsavstånd
på två meter)



Hjälpa vårdtagarna med handhygien och att hålla fysisk distans i övriga lokaler på enheten/boendet (äta på rummet)

Att göra i verksamheten
Utförs av verksamhetsansvarig eller annan med ansvar för smittspårning på enheten
Checklista
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Att göra i verksamheten
Inför punkter för daglig styrning under pågående pandemi enligt [Bilaga 11]
Genomför en riskbedömning, enligt [Bilaga 12] samt ta hjälp av åtgärdsförslag i [Bilaga 13]

Vid misstanke om smittspridning
Kontakta vårdhygien
Utförs av verksamhetsansvarig eller annan med ansvar för smittspårning på enheten
Checklista över informationspunkter till vårdhygien

Utfört datum

Kontakta vårdhygien för en fördjupad analys och för ställningstagande till
screening av personal/patient/brukare. På jourtid kontaktas infektionsjouren
Sunderby sjukhus
1.

Risker finns för ökad smitta/smittspridning enligt tidigare riskbedömning

2.

Samband finns (om identifierade) mellan covidfall

3.

Behov finns av åtgärder som screeningprovtagning och en handlingsplan vid utbrott (Definition: två fall eller fler med samband)

Identifiera åtgärder för att begränsa smittspridning
1. Verksamhetsansvarig ansvarar för smittspårning. Beslut om eventuell utökad smittspårning
sker i dialog med Vårdhygien
2. Utförs av Vårdhygien tillsammans med representant från verksamhetsledningen
Checklista
1.

Utfört datum

Eventuell utökad smittspårning enligt [Bilaga 2] eller [Bilaga 3], beroende på verksamhet

2. Riktad hygienrond

Vid rekommenderad screeningprovtagning/smittspårning
Utförs av smittspårningsansvarig på enheten
Checklista

Utfört datum

Säkerställ att alla personer som ska screenas verkligen provtas med PCR
eller snabbtest enligt rekommendation av vårdhygien
Dokumentera provtagning på lista över exponerade

Information och dokumentation
Informera personalen löpande
Ansvarig Verksamhets- respektive enhetschef eller annan utsedd personal
Checklista
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Informera personalen löpande
Lägesrapport, initialt och även fortlöpande om smittspridning/utbrottshantering pågår, det vill säga dagligen eller varannan dag beroende på behov

Dokumentation
Utförs av verksamheten

Vid utbrott - beslut om avslut
Verksamhetschef respektive enhetschef i samråd med Vårdhygien Region
Norrbotten beslutar om avslut av åtgärder.
Ställningstagande till eventuell IVO-anmälan
Verksamheten och chefsläkare/motsvarande medicinskt ansvarig, fattar beslut om eventuell IVO-anmälan.

Aktivitetsplan
Planerade åtgärder för att förebygga
smittspridning och utbrott av covid-19 på enheten
Genomför och följ upp aktiviteter i den plan som tagits fram vid tidigare
gjord riskbedömning.
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Bilagor
Bilagor

Dokumentnamn

Dokumentnummer samt länk
i VIS

Bilaga 1

Vårdhygienisk rutin för omhändertagande av patienter med
misstänkt eller konstaterad covid-19

VARD-5-9528

Bilaga 2

Covid 19 – smittspårning inom slutenvård samt omsorg

VARD-5-9734

Bilaga 3

Smittspårning i öppenvård, poliklinisk vård och folktandvård för covid-19

VARD-5-10024

Bilaga 4

Underlag för omedelbara åtgärder vid covidfall

VARD-5-9762

Bilaga 5

Exponerad för covid-19 - definition

ARBGRP885-1485700187-229

Bilaga 6

Smittspårningslista personal

ARBGRP885-1485700187-132

Bilaga 7

Smittspårningslista patient

ARBGRP885-1485700187-60

Bilaga 8

Instruktion skyddsutrustning vid omhändertagande av
covid-19 fall i regionen

VARD-5-9522

Bilaga 9

Instruktion skyddsutrustning vid omhändertagande av
covid-19 fall i kommunerna

VARD-5-9577

Bilaga 10

Information till dig som kan ha exponerats för covid-19 i
vård och omsorg

ARBGRP885-1485700187-58

Bilaga 11

Daglig styrning

ARBGRP885-1485700187-61

Bilaga 12

Riskbedömning och handlingsplan – Corona och covid-19

ARBGRP885-1485700187-57

Bilaga 13

Riskbedömning covid-19 åtgärdsförslag

ARBGRP885-1485700187-56
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