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Triagering på Hälsocentral för att 
minska risk för smittspridning 

Alla patienter ska hanteras som potentiellt smittsamma.

Åtgärder som kan minska risken för smittspridning generellt 
 Så kort vistelse i väntrum som möjligt
 Möblera med så stort avstånd som möjligt 
 Möbler bör vara avtorkningsbara och rengöras kontinuerligt (vid 

nyinköp är det ett krav att möbler ska vara avtorkningsbara)
 Leksaker bör minimeras, om det finns ska de rengöras med 

alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid. Rutin för vem som 
ansvarar för rengöring/desinfektion ska finnas.

Triageringsfrågor för att urskilja patienter med högre smittrisk 
Frågorna ska alltid ställas vid bokning av besök om besöket sker samma dag 
annars vid ankomst. 
Har Du något av följande:

 Nytillkomna luftvägssymptom i form av hosta eller snuva?
 Nytillkomna kräkningar eller diarré
 Utslag och feber?
 Känt bärarskap av någon smittsam sjukdom som riskerar att smitta 

andra såsom MRSA?

Vid Luftvägssymtom covid-19, influensa, kikhosta eller RS-virus

 Patienten tas till rum genom direktingång utifrån om detta finns 
annars möts patienten upp och tas direkt in på rum.

 Patienten rekommenderas bära munskydd. Om detta inte är möjligt 
bär personalen munskydd och visir.

 Avstånd på 2 meter bör alltid eftersträvas när så är möjligt. 
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Vid misstänkt smittsam diarré och/eller kräkning 
Ex Vinterkräksjuka, Clostridioides difficile

 Patienten med kräkning tas till rum genom direktingång utifrån om 
detta finns annars möts patienten upp och tas direkt in på 
undersökningsrum.

 Egen toalett bör finnas, denna städas med virkon efter användning.
 Vid pågående kräkning bör personal bära munskydd.

Ett undersökningsrum med direktingång utifrån med egen toalett bör finnas.
Detta ska det alltid planeras för vid om- eller nybyggnad. 

Luftburen smitta: Ex TB, mässling eller vattkoppor

 Andningsskydd FFP3 ska bäras vid misstänkt tuberkulos (TB). 
 Personal som inte har immunitet, dvs genomgången 

infektion/vaccination av vattkoppor eller mässling ska bära 
andningsskydd FFP3.

 Patienter med misstänkt luftburen smitta bör inte komma in på 
hälsocentralen. Om möjligt gör i stället hembesök, undersök utomhus 
eller remittera direkt till Infektionsmottagningen.


