
Hindra smitta att komma 
in och spridas på särskilda 
boenden för äldre  
– samlat stöd

I det här dokumentet har vi samlat riktlinjer och stöd från Socialstyrelsen 
och Folkhälsomyndigheten som kan vara till hjälp i arbetet med att hindra 
covid-19 att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre.  

Både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram 
stöd till verksamhetschefer och medarbetare på särskilda boenden och vi 
vill genom att samla länkarna i ett dokument göra det enklare att hitta de 
olika stöden.

Förhindra smittspridning
Vaccination är den viktigaste åtgärden för att skydda vård- och omsorgstagare 
samt personal mot covid-19. Det är också viktigt med god följsamhet till basala 
hygienrutiner, som alltid är grundläggande i arbetet med att förebygga smittsprid-
ning. Såväl verksamheter som boende och besökare har ansvar för att begränsa 
smittspridning och följa de allmänna råden. En avgörande faktor för att hindra 
smitta är att stanna hemma om man har symtom på covid-19. 

•  Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:69) till 2 kap. 1 och 2 §§ 
smittskyddslagen (2004:168) om covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202169/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202169/
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•  Åtgärder mot spridning av covid-19 - rekommendationer till vård, tandvård och 
omsorg

•  Information om vaccination mot covid-19 riktad till dig som arbetar inom hälso-  
och sjukvården samt olika typer av omsorg

•  Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

Stanna hemma och testa vid symtom
•  Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19
•  Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19
•  Vägledning för användning av antigentester vid covid-19
•  Vägledning för smittspårning av covid-19
•  Stöd till kommunen för att skapa sig en lokal lägesbild med anledning av  

covid-19 på särskilda boenden för äldre (enkätverktyg)

Mer om enkätverktyget inklusive dokument med enkätfrågor hittar du på

•  Socialstyrelsens sida för chefer och huvudmän under rubriken Stöd för olika 
personalgrupper och verksamheter

Arbetssätt för att minska risken för smitta
Olika åtgärder kan behöva vidtas för att minska risken för smittspridning. Det kan 
till exempel handla om att se över hur personalen och lokalerna organiseras. Nedan 
hittar ni både kunskapsstöd om arbetssätt och checklistor som kan vara till stöd för 
arbetet.

•  Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boende-
former för äldre

•  Arbetssätt för kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19
•  Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden i covid-19-pandemin  

– checklista med reflektionsfrågor
•  Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor

Utbildning och kompetens 
Basala hygienrutiner är grunden för att förebygga att smitta sprids inom vård och 
omsorg. Händer som inte är rena kan överföra bakterier och virus från en infek-
terad person eller förorenad yta till en annan person och ge upphov till en infek-

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgarder-mot-spridning-av-covid-19-rekommendationer-till-vard-tandvard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgarder-mot-spridning-av-covid-19-rekommendationer-till-vard-tandvard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/?pub=72947
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-anvandning-av-antigentester-vid-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-11-7009.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-11-7009.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-personal-inom-socialtjansten/chefer-och-huvudman-inom-kommunen/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-personal-inom-socialtjansten/chefer-och-huvudman-inom-kommunen/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-personal-inom-socialtjansten/chefer-och-huvudman-inom-kommunen/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-10-6946.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-10-6946.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/arbetssatt-i-kommunal-halso-och-sjukvard-vid-covid-19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-11-7069.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-11-7069.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-9-6932.pdf
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tion. Nedan hittar du utbildningar och material som syftar till att öka kunskapen 
om basala hygienrutiner samt användning av skyddskläder och skyddsutrustning.

•  Webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg
•  Karolinska Institutets webbutbildning 1 – hindra smittspridning och skydda 

personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst
•  Karolinska Institutets webbutbildning 2 – triage och användande av personlig 

skyddsutrustning

Introduktionspaket för ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad 
hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter

•  Del ett – introduktionsutbildning
•  Del två – introduktionsutbildning
•  Rena händer räddar liv
•  Så tvättar du händerna

Frågor och svar
På Socialstyrelsens covid-webb finns svar på vanliga frågor som kommer in till 
myndigheten. De riktar sig till både chefer och personal i socialtjänst och kommu-
nal hälso- och sjukvård. Frågorna kan handla om allt från arbetskläder till om de 
som bor på ett äldreboende får lämna boendet.

•  Frågor och svar – personal i socialtjänst
•  Frågor och svar – personal i kommunal hälso- och sjukvård
•  Frågor och svar - vaccinationer mot covid-19

Goda exempel för att minska smittspridning på äldreboenden
•  Det finns många exempel på lyckade lösningar på hur man som verksamhet kan 

minska risken för smittspridning på äldreboenden, varav du hittar några här

Mer information
•  Socialstyrelsens covid-webb  
•  Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som arbetar inom vård och 

omsorg, för att minska smittspridning och skydda riskgrupper

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/263/basala-hygienrutiner-i-vard-och-omsorg
https://utbildning.ki.se/covid-19-hindra-smittspridning-och-skydda-personal-som-arbetar-inom-svensk-halso-och-sjukvard-och
https://utbildning.ki.se/covid-19-hindra-smittspridning-och-skydda-personal-som-arbetar-inom-svensk-halso-och-sjukvard-och
https://utbildning.ki.se/covid-19-triage-och-anvandande-av-personlig-skyddsutrustning
https://utbildning.ki.se/covid-19-triage-och-anvandande-av-personlig-skyddsutrustning
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/170/Introduktiontillarbeteiv%C3%A5rdochomsorg
https://www.esh.se/intensivkurs_anm%C3%A4lan
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/material/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sa-tvattar-du-handerna/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/fragor-och-svar/socialtjanst/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/fragor-och-svar/kommunal-halso-sjukvard/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/vaccinationer-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/goda-exempel-for-att-minska-smittspridning-pa-aldreboenden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/goda-exempel-for-att-minska-smittspridning-pa-aldreboenden/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/personal-inom-halso--och-sjukvard/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/personal-inom-halso--och-sjukvard/
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