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Vård av patient på vårdavdelning med 
misstänkt eller konstaterad Covid-19
Uppdaterad 230404 Vid symtom rekommenderas PCR. Rekommendation för placering av patient 
har uppdaterats liksom länkar.

Patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 

Läkare ska göra en individuell riskbedömning som grund för vårdrumsplacering.

Alla enheter ska ha en plan för hur ett misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 ska omhändertas i egen 
verksamhet.

 Patienten ska vårdas på enkelrum med stängd dörr.

Skyddsutrustning
Rutin för skyddsutrustning se Här 
Lathund vid val av skyddsutrustning se Här

Transport av patient

 Kontakta mottagande enhet, ge information om misstänkt smitta och att patienten ska gå 
direkt in på undersöknings- eller vårdrummet.

 Patienten utrustas med munskydd, om det inte är möjligt ges papper att hosta i samt en påse 
att slänga pappret i. Hjälp patienten med handhygien om denne inte klarar det själv. 

 Transportör använder munskydd och visir vid transport under 15 minuter. Vid transport över 
15 minuter används andningsskydd och visir.

 I hiss undviks medpassagerare.

Patient som insjuknar med luftvägssymtom 

 Håll dörren stängd, patienten isoleras på rummet och provtas med PCR.  Vid negativt provsvar 
och nytillkomna symtom tas nytt prov.

 Blir patienten positiv kontaktas infektionsbakjour för samråd och bedömning om patienten 
ska flytta till annan enhet eller fortsatt vårdas på den klinik patienten befinner sig. 

 Vid negativt provsvar på patient med stark misstanke om covid-19 kontaktas 
infektionsbakjouren för ytterligare bedömning.

 Eventuell medpatient flyttas ut ur rummet, om index visar sig positiv provtas medpatienten 
enligt Åtgärder vid fall av covid-19 inom vård- och omsorg i regionen och kommunerna. Den 
utflyttade patienten ska isoleras på eget rum fram till negativt prov, personal bär 
skyddsutrustning i väntan på svar. Före flytt, rengörs sängen med vatten och mikrofiberduk 
vid synlig smuts annars/därefter alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. 

 Finns fler bekräftade fall av covid-19 på avdelningen kan dessa samvårdas om inga 
vårdhygieniska hinder föreligger.

 Medpatient som haft covid-19 de sista 3 månaderna och är symtomfri behöver inte provtas 
men flyttas till annat rum, kan där samvårdas.
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