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Kohortvård vid covid-19 
 
Vid bekräftad Covid-19 hos flera patienter kan patientkohort skapas. Patienter med bekräftad Covid-
19 kan då dela vårdrum, hygienutrymme och personal. Försök definiera ett eller fler 
omvårdnadsområden (en zon med ca 1,5-2 meter runt patienten) där skyddsutrustning kan vara aktuell, 
inom eller i hela kohorten beroende på lokala förutsättningar. Beroende på lokalens utformning kan 
arbete då utan skyddsförkläde/skyddsrock utföras vid arbetsstationer utanför omvårdnadsområdet. 
Lokala rutiner kring arbetsstationer inom kohorten utformas i samråd med vårdhygien. Översyn av 
ventilationen inom kohorten är önskvärd. 
 

Handdesinfektion 
• Före/efter kontakt med patienten eller föremål i 

omvårdnadsområdet.  
• Efter kontakt med personlig skyddsutrustning. 

Handskar 
• Vid risk för kontakt med kroppsvätskor. Handskarna ska tas av 

direkt efter och bytas mellan olika arbetsmoment. Handskar 
ersätter inte handdesinfektion. 

Skyddsförkläde 
/Skyddsrock 

• Ta på skyddsförkläde/skyddsrock vid inträde i 
omvårdnadsområdet. 

• Kortärmat plastförkläde av engångstyp fungerar i de flesta 
situationer. 

• Långärmad skyddsförkläde/skyddsrock används vid risk för 
kraftig förorening av kläder eller underarmar. Exempelvis vid 
vård av patienter i samband med aerosolgenererande procedurer 
och då stänk kan förväntas. 

• Byt skyddsförkläde/skyddsrock vid förorening och då 
omvårdnadsområdet lämnas/ mellan patienter. 

Visir/skyddsglasögon 

• Ta på visir/skyddsglasögon vid inträde i patientens 
omvårdnadsområde eller inom ca 2 meter om risk för stänk. 

• Ta av visir/skyddsglasögon då omvårdnadsområdet lämnas. 
Desinficera efter användning om flergångsanvändning planeras. 

o Förlängd användning av visir/skyddsglasögon är möjlig. 
Utför handdesinfektion om visir/skyddsglasögon vidrörs. 

Munskydd 

• Ta på munskydd (II/IIR) vid inträde i kohorten/ 
omvårdnadsområdet. Observera avsnitt nedan om när 
andningsskydd bör används istället för munskydd. 

• Ta av munskydd då kohorten/omvårdnadsområdet lämnas.  
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Fakta 
För mer information se Folkhälsomyndigheten och covid-19 – Smittskydd Skåne 

o Munskyddet byts vid förorening eller skada.  
Utför handdesinfektion om munskyddet vidrörs. 

Andningsskydd 

• Andningsskydd (FFP3/FFP2) används vid aerosolgenererande 
procedurer då det kan finnas risk för högre koncentrationer av 
virusinnehållande aerosol. Utanför omvårdnadsområdet bedöms i 
de flesta fall koncentrationen av virus innehållande aerosol vara 
låg. Ibland kan det utifrån lokala förutsättningar (om lokalerna är 
trånga och mycket aerosolgenererande procedurer pågår) vara 
lämpligast att använda andningsskyddet under hela vistelsen i 
kohorten. 

• Ta på andningsskyddet innan inträde i omvårdnadsområdet (eller 
kohorten) där risk enligt ovan bedöms föreligga. 
Andningsskyddet ska sitta tätt så all luft kommer via filtret. 

• Ta av andningsskyddet utanför omvårdnadsområdet eller 
kohorten då detta lämnas.  

o Vid förlängd användning kan andningsskydd av 
engångstyp oftast användas 8 timmar (se tillverkarens 
instruktioner), men är ofta svårt att ha längre än 4 
timmar.  Utför handdesinfektion om andningsskyddet 
vidrörs. 

Städning och 
desinfektion 

• Golvet bör städas minst två gånger dagligen med 
rengöringsmedel. Virkon en gång/ vecka. 

• Övriga ytor bör rengöras och desinficeras med alkoholbaserat 
minst 2 gånger dagligen. Använd alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensider.  
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