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Vårdhygien Stockholm

Smittförebyggande arbetssätt vid luftvägsinfektioner i öppenvård
Covid-19 är inte längre en allmän- och samhällsfarlig sjukdom, men fortsatt anmälningspliktig
och i vissa vård- och omsorgsmiljöer smittspårningspliktig. Under covid-19 pandemin har flera
nya åtgärder för smittförebyggande arbete införts. Denna vägledning syftar till att framöver
arbeta på ett likartat sätt vid alla misstänkta luftvägsinfektioner inom öppenvård.

Praktiska råd vid luftvägsinfektioner, t.ex. influensa, RS-virus och covid-19
Patienter med luftvägssymtom separeras från andra patientgrupper. Detta bör i första hand ske
genom tidsbokning och triagering via telefon eller annan kanal. När triagering görs på plats bör
det ske så snart patienten anlänt till mottagningen.
Förslag på åtgärder för patienter med luftvägssymtom efter triage/tidsbokning i
prioritetsordning från 1 till 4:
1.
2.
3.
4.

Patienten tas in direkt utifrån till ett undersökningsrum
Separat ingång och separat väntrum
Gemensam ingång men separat väntrum
Gemensamt väntrum uppdelat med hjälp av t. ex. avtorkningsbara mobila
väggar

Övriga rekommendationer:
•
•
•
•
•

Sträva efter ett avstånd på 2 meter mellan patienter/besökare
Kirurgiskt munskydd IIR används i möjligaste mån av patienter med
luftvägssymtom
Väntetid i lokalerna bör minimeras
Patienten informeras om hostetikett och handdesinfektion
Vårdpersonal följer föreskrifter för basal hygien och personlig skyddsutrustning samt
regional rekommendation för source control

Lokaler:
•
•

Godkänd ventilation
Definiera hur många personer som kan vistas i väntrummet samtidigt

Beroende på det epidemiologiska läget för covid-19 i regionen kan olika åtgärder och yttre
triagering, t ex i tält, behöva aktualiseras igen.

Maria Rotzén Östlund
Smittskyddsläkare
Region Stockholm

Elda Sparrelid
Chefläkare, HSF
Region Stockholm

Dokumentets namn:
Dokument nr:
Smittförebyggande arbetssätt vid luftvägsinfektioner i
STÖ 065(E)
öppenvård
Utarbetat av:
Godkänt av:
Vårdhygien Stockholm
Rebecca Lundholm Krig

Rebecca Lundholm Krig
Enhetschef, Vårdhygien Stockholm
Region Stockholm

Version nr:
1.0

Denna version fastställd:
2022-05-31

Nästa revision:
2023-05-31

Första version fastställd:
2022-05-31
Sida 1 (1)

