
Sida 1 av 2 

 

Aktuell information och åtgärdar kring vårdhygien 
Coronavirus 2019-nCoV 
 
1/ 200302 

 
 
Syfte 
 
Denna information/ rutin syftar till att beskriva handläggningen av misstänkta fall av allvarlig 
coronavirus-infektion inom Medpro Clinic. Informationen kommer uppdateras löpande och 
baseras på information och följer rutiner och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och olika 
myndigheter/ vårdenheter i VGR. 
 
 
När ska Coronavirus-infektion misstänkas? 
 

1. Allvarlig klinisk nedre luftvägsinfektion med feber eller anamnes på feber (38 grader) 
och hosta OCH insjuknande inom 14 dagar efter besök i länder med kända pågående 
utbrott (t.ex. Kina, Sydkorea, Iran, Italien, Japan). 

 
ELLER 

 
2. Luftvägssymtom oavsett allvarlighetsgrad OCH nära kontakt med laboratorieverifierat 

fall inom 14 dagar före insjuknandet. 
 

 
Åtgärdar vid första kontakt med misstänkt covid-19-infektion 
 
Via telefon 
 
Ta noggrann anamnes, särskilt avseende eventuella resor, enligt falldefinition nedan. Om 
misstanke kvarstår, kontakta infektionsbakjour för bedömning. Patienten ska därefter 
eventuellt hänvisas till sjukhus. Kontakta även smittskyddsläkare i beredskap (via sjukhusens 
telefonväxlar). 
 
Via vårdcentral 
 
Patienten placeras i eget rum med stängd dörr. Där särskilt rum med sluss finns används 
detta. Medicinskt ansvarig läkare kontaktar dagbakjour/bakjour på närmaste infektionsklinik. 
Vårdande personal ska använda personlig skyddsutrustning, se nedan. Personal utan 
skyddsutrustning ska inte vistas i samma rum.  
 
Dagbakjour/bakjour på Infektion bedömer om misstanke föreligger och beslutar om fortsatt 
handläggning (inklusive eventuell transport till Infektion och kontakt med Smittskyddsläkare i 
beredskap) All eventuell provtagning för 2019nCoV sker på Infektionsklinik eller enligt 
instruktion från dagbakjour/bakjour Infektion. Vårdcentralens chef informerar Vårdhygien 
(kontorstid). 
 
 
Personlig skyddsutrustning  
 
Personlig skyddsutrustning ska användas vid allt patientnära arbete och består av:  
- Stänkskydd (visir som täcker ansiktet)  
- Andningsskydd FFP3. Se respektive Vårdhygieniska enhets lathundar  
- Långärmat engångsplastförkläde alternativt vätsketät engångsskyddsrock 
- Skyddshandskar (som ska kunna bytas mellan olika omvårdnadsmoment).  
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Alla som vistas i vårdrummet, inkluderat närstående, ska använda personlig skyddsutrustning.  
 
Säker avklädning av skyddsutrustning  
 
Inne på vårdrum alternativt i sluss:  

1. Ta av handskar, desinfektera händerna.  
2.  Ta av visir bakifrån, desinfektera händerna.  
3.  Ta av skyddsrock, desinfektera händerna.  

 
Utanför vårdrum alternativt i sluss:  

4.  Ta av andningsskydd. (ta båda remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet), desinfektera 
händerna. 

 
Punktionsdesinfektion, städning, tvätt och avfall  
 
Alla ska använda personlig skyddsutrustning enligt ovan vid städning av vårdrum  
 
Punktdesinfektion av ytor och föremål utförs (smittrenas) omedelbart efter förorening med kroppsvätskor 
med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. Ta rikligt med desinfektionsmedel och bearbeta 
den förorenade ytan väl. Golv städas med vanligt rengöringsmedel alternativt Virkon 1 %.  
 
All tvätt och avfall hanteras som smittförande enligt lokal rutin. 

- Förslut tvätt och avfallsäckar på vårdrummet.  

- Använd gula plastbehållare. Märk behållaren med smittfarligt avfall UN3291 (enligt vanlig rutin 
för smittförande avfall). 

- Endast utbildad lokalvårdare med vana att använda andningsskydd får städa rummet. I annat 
fall ska vårdpersonalen städa. 

- Städutrustning, använd engångsmaterial om möjligt, desinfekteras efter användning, inklusive 
moppstativ.  

- Vid vård av patient med konstaterad 2019-nCoV eller innan provsvar kommit sker slutstädning 
av patientrum av personal iklädd skyddsutrustning enligt ovan. Rummet rengörs och 
desinficeras noggrant, använd Virkon (1%), Incidin Oxyfoam eller alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid. 

- Desinfektera föremål/instrument som tål värme i spol-/diskdesinfektor direkt efter användning 

 
 
Varningsskylt 
 
Alla vårdcentralens ingångar markeras med VGR:s entréskylt (se bifogad fil). Markeringen kan 
vid behov kompletteras med informationstext på andra språk. 
 
 
Länk till Vårdhygiens rutin för hantering av coronavirus 2019-nCoV 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44910/V%C3%A5rdhygien%20-%20Coronavirus%202019-
nCoV.pdf?a=false&guest=true 
 
Länk till Smittskydd Västra Götaland – Information om ny coronavirusinfektion (covid-19) 
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/nytt-coronavirus-2019-nCoV-
upptackt-i-kina/ 
 
Länk till mer utbrottsinformation: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/ 
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