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1. Inledning
Inom socialnämndens verksamheter har ett aktivt arbete pågått med att förhindra smitta sedan
pandemin bröt ut. Gemensamma rutiner och riktlinjer har tagits fram allteftersom nya
frågeställningar har uppstått. Det har samtidigt tagits fram nationella riktlinjer, samt rutiner på
mer lokal nivå. Mycket har skett i samverkan, där Region Östergötland och övriga kommuner i
länet är viktiga samverkanspartners för oss. Nu har de flesta fått ett grundskydd via vaccinationer
och spridningen i samhället minskar. Därför är det också dags att hitta nya mer långsiktiga
arbetssätt, så att verksamheten hittar former för ”Det nya normala”.
Den här rutinen ersätter ”Samlade rutiner och riktlinjer gällande hantering kring coronapandemi”.
Ta för vana att gå till den hemsida eller de dokument som finns på LOK, där finns de aktuella
dokumenten.

2. Förebyggande åtgärder
Förebyggande åtgärder innebär att undanröja risker och hinder. Åtgärderna ska motsvara de
faktiska behoven i verksamheten. Även främjande åtgärder, som syftar till att utjämna skillnader i
förutsättningar mellan olika grupper, det vill säga undanröja hinder för lika rättigheter och
möjligheter innefattas i förebyggande åtgärder.
De personer som befinner sig i socialnämndens verksamheter bör stanna hemma om de har
symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Det gäller såväl medarbetare som andra
besökare i verksamheten. Vi fortsätter att skydda oss mot covid-19 genom att följa riktlinjer och
rutiner nationellt och regionalt. Medarbetare håller avstånd till varandra, till besökare och i alla
situationer där det är möjligt.
Handsprit, munskydd och engångsvisir ska finnas vid entréer och andra lämpliga ställen i
verksamheten för alla att använda.
Enhetschefen ska aktivt gå igenom för att trygga sin verksamhet. Det kan handla om hur många
som är lämpliga att vara i gemensamhetsutrymmen, säkerställa aktiviteter såsom medverkan i kök,
upprätthålla individuella handlingsplaner utifrån enskilda personers behov. Ta hjälp av din
verksamhetschef och upprätta riskanalyser inom verksamheten. Kommunicera vidare
förändringar till alla besökare. Det kan handla om hemsjukvården, anhöriga och andra besökare.

2.1 Gemensamma utgångspunkter
På vårdgivarwebben på Region Östergötlands hemsida återfinns gemensamma aktuella dokument
som rör vad som gäller generellt för att arbeta förebyggande med vårdhygien. Där finns även
aktuella dokument som rör Covid- 19 specifikt.
Region Östergötland, Coronainformation för externa vårdgivare (scrolla långt ner till rubriken
För Kommunerna) Region Östergötland - Coronainformation för externa vårdgivare (regionostergotland.se)
Vårdhygienisk handbok inom kommunal vård och omsorg i Östergötland
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/289062/Hygienrutiner%20inom%20kommunal%20v%C3%A5rd%20202006-16.pdf
3 av 7

Vårdgivarwebben Region Östergötland
Region Östergötland - Välkommen till vårdgivarwebben (regionostergotland.se)

Folkhälsomyndigheten covid-19
Covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Socialstyrelsen samlad information om coronavirus covid-19
Samlad information om coronavirus covid-19 - Socialstyrelsen

2.2 Basala hygienrutiner och klädregler
Följ Region Östergötlands Vårdhygienisk handbok inom kommunal vård och omsorg i
Östergötland, där beskrivs basala hygienrutiner och klädregler.
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/289062/Hygienrutiner%20inom%20kommunal%20v%C3%A5rd%20202006-16.pdf

Uppföljning sker enligt lokal rutin ”HS MAS HYGIEN Punktprevalensmätning av följsamhet till
basala hygienrutiner och klädregler”, den återfinns i LOK.

2.3 Personer som är ovaccinerade
Medarbetare som är ovaccinerade har ett särskilt ansvar att fortsätta hålla avstånd i alla situationer
där det är möjligt.
Det finns personer som av olika anledningar inte har möjlighet att vaccinera sig. Det kan både
vara personer som har insatser från socialförvaltningens verksamheter, men också personer som
kommer på besök eller i kontakt med verksamheterna. Det finns även de som aktivt valt att inte
vaccinera sig.
Att träffas utomhus är fortsatt ett alternativ när någon av de som ska träffas är ovaccinerade.
När en ovaccinerad person flyttar in på särskilt boende enligt SoL eller LSS, kommer från sjukhus
eller ska vistas tillfälligt i verksamheten ska en riskanalys genomföras, hur och när personen kan
vistas i de gemensamma ytorna och på vilket sätt det kan ske.

2.4 Rapportering av lägesbild
Det kan komma situationer där krav ställs på inrapportering av lägesbild till länsstyrelsen,
socialstyrelsen, eller andra myndigheter samt till nämnden, ledningsgruppen och samverkans
forum. Då kommer instruktioner om vad som ska rapporteras till vem och när.
Under pandemin rapporteras varje vecka misstänkt och bekräftat smittade enligt bilaga 1, Koll på
läget.
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3. Misstänkt och konstaterad
smitta
Vid misstänkt och konstaterad smitta ska arbetet med förebyggande åtgärder fortsätta att
säkerställas.
Först kommer rutiner som rör den enskilde och verksamheten. Sedan beskrivs aktuella rutiner
när medarbetare har misstänkt och konstaterad smitta.

3.1 Misstänkt och konstaterad smitta hos den enskilde
Följ Region Östergötlands Vårdhygieniska riktlinjer vid konstaterad eller
misstänkt fall av covid-19 kommunal vård och omsorg
Vårdhygieniska riktljner vid konstaterad eller misstänkt fall av covid-19 kommunal vård och omsorg
210528.pdf (regionostergotland.se)

Använd checklistan ”Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom
kommunal vård och omsorg”, under rubriken ”Specifika åtgärder vid vård av
vårdtagare med misstänkt eller bekräftad covid-19”.
Båda dessa återfinns på Region Östergötlands hemsida under rubriken ”För
kommunerna” (scrolla ner på sidan), Region Östergötland - Coronainformation för externa
vårdgivare (regionostergotland.se)

Enhetschef ansvarar för att följa Direktiv för provtagning och smittspårning för
covid-19 inom kommunal vård och omsorg
Direktiv för provtagning och smittspårning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg 211101.pdf
(regionostergotland.se)

På vårdgivarwebben på Region Östergötlands hemsida återfinns gemensamma aktuella dokument
som rör vad som gäller generellt vid misstänkt och konstaterad smitta.
vardgivarwebb.regionostergotland.se

3.1.1 Lokal rutin för information och dokumentation
Enhetschef har ansvar för att snarast informera MAS, verksamhetschef,
socialchef, skyddsombud och planeringsenheten att smitta konstaterats.
Om tre eller fler personer är smittade skall enhetschef kontakta följande personer:
administrativ chef, fastighetsägare, förvaltningschef serviceförvaltningen. Dessa
personer ansvarar för att informera berörda inom deras ansvarsområden.
Enhetschef ansvarar för att boende och deras anhöriga informeras om smitta på
avdelningen.
Enhetschef ansvarar för att alla åtgärder som genomförs dokumenteras med
datum och klockslag i en händelselogg som sparas i gemensam mapp som MAS
verksamhetschefer, socialchef och alla enhetschefer med beredskapsuppdrag i
socialförvaltningen har tillgång till.
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3.1.2 Hemma hos den enskilde
Vid misstänkt smitta, sätter utföraren upp en gul lapp på insidan av ytterdörren som innebär att
den enskilde misstänks ha Covid-19. Får den enskilde konstaterad covid-19 ska en röd lapp på
insidan av ytterdörren sättas upp.

3.2 Misstänkt och konstaterad smitta hos medarbetare
Följ Region Östergötlands rutiner vid misstänkt och konstaterad smitta på 1177,
https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/varden-i-ostergotland/samlad-information-omcoronaviruset/

Informera närmaste chef.
Om en medarbetare har konstaterats med covid-19 och har exponerats för smitta
på arbetet ska detta anmälas som arbetsskada och dokumenteras, se vidare
arbetsmiljöverket, Dokumentation av exponering - Arbetsmiljöverket

3.3 Elever och studenter
Ovaccinerade elever och studenter tas inte emot inom vård och omsorgsverksamhet och stöd
och service.
Eleven och studenter under 18 år ska inte vistas på avdelning med konstaterad coronasmitta.
Coronaviruset har riskklass 3 och enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får minderåriga inte
arbeta i miljöer där denna riskklass förekommer. Som minderårig räknas den om ännu inte har
fyllt 18 år. Minderåriga ska inte utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg där det finns
patienter eller brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19. Bestämmelserna finns i AFS
2012:3 om minderårigas arbetsmiljö.
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Bilaga 1, Koll på läget
Koll på läget för chef vid misstänkt eller konstaterad smittad brukare/patient
Enhetschefen ska dokumentera lägesbild vid misstänkt eller konstaterad smitta varje fredag före kl 12.00 och skicka till sakkunnig.
Vecka:
Datum

Enhet/boende
(inklusive
eventuell
avdelning)

Antal misstänkta
brukare/patienter
som väntar på
provsvar (skriv
initialer)

Antal konstaterat Resultat
smittade
provsvar
brukare/patienter
med covid-19

Antal patienter
med covid-19
som är inlagda
på sjukhus pga
covid.

Antal avlidna
med konstaterad
covid-19
(dödsfallet ska
ha inträffat inom
30 dagar från
konstaterad
sjukdom)

Antal boende
som har
”rumslig
distansering”
som inte är
misstänkt/
konstaterad
med covid-19
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