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Svar på yrkande angående smittspridning 
inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Lundby stadsdelsnämnd antecknar informationen och förklarar uppdraget fullgjort.  

Sammanfattning 
Lundby stadsdelsnämnd beslutade om att förvaltningen får i uppdrag att följa upp de 

utbildningsinsatser som skett inom basal hygien och användandet av skyddsutrustning 

samt genomföra nödvändiga kompletterande åtgärder. Förvaltningen beskriver i 

tjänsteutlåtandet de styrande dokument och informationssidor som finns som stöd i 

arbetet med basal hygien och skyddsutrustning och utbildningar, handledning och 

introduktion för timavlönade.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det råder stor osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-19. 

Kostnadsutvecklingen är osäker med risker för ökade kostnader, men även tillfälliga 

ekonomiska lättnader avseende till exempel sjuklönekostnader. Förvaltningen följer 

kostnader som är kopplade till Covid-19 för att kunna redovisa dessa och återsöka medel 

om det blir möjligt.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Arbetet med introduktion och utbildning i basal hygien och användning av 

skyddsutrustning har påverkan på äldre Lundbybor som bor på äldreboende eller har 

insats från hemtjänst eller hemsjukvård.  

Samverkan 
Samverkan sker på förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-06-22.  

Bilagor 
1. Anvisning vid val av personlig skyddsutrustning 

2. Blankett Basala hygienrutiner 

Lundby 
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3. Blankett Information till varje medarbetare om basala hygienrutiner och 

skyddsutrustning 

4. Blankett Synpunkter på medarbetare anställda i Bemanningsenheten 

5. Utdrag ur Anvisning vid val av personlig skyddsutrustning 

6. Rutin för personlig skyddsutrustning version 20200514 
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Ärendet  
Lundby stadsdelsnämnd beslutade om att förvaltningen får i uppdrag att följa upp de 

utbildningsinsatser som skett inom basal hygien och användandet av skyddsutrustning 

samt genomföra nödvändiga kompletterande åtgärder.  

I ärendet svarar förvaltningen på uppdraget.  

Beskrivning av ärendet 
Lundby stadsdelsnämnd beslutade om att förvaltningen får i uppdrag att följa upp de 

utbildningsinsatser som skett inom basal hygien och användandet av skyddsutrustning 

samt genomföra nödvändiga kompletterande åtgärder.  

Inledning 

I början av utbrottet av Covid-19 tydliggjorde Göteborgs Stad rutiner för när medarbetare 

ska vara hemma från jobbet vilket innebär att medarbetare inte ska gå till jobbet om de 

har förkylningssymtom och stanna hemma 48 timmar efter att symtom försvunnit. Under 

maj började förvaltningen testa medarbetare med lättare symtom (som i vanliga fall hade 

kunnat gå till arbetet) för Covid-19.  

Syftet med stadsdelsförvaltningarnas styrande dokument, utbildningar och handledning är 

att minska smittspridning genom att medarbetare och chefer får ökad kunskap kring basal 

hygien och användande av skyddsutrustning. Skyddsombuden i Lundby har varit särskilt 

viktiga i arbetet.  

I vård- och omsorgsarbetet är det viktigt att medarbetare och chefer har en grundkunskap 

kring hygien för att kunna göra bedömningar i situationer som uppstår eller inte täcks av 

rutiner. Grundutbildning, utbildning i basal hygien, handledning och stöd på arbetsplatsen 

av medicinskt ansvarig sjuksköterska, sjuksköterska från hälso- och sjukvården och 

kollegor bidrar till detta. Det tvärprofessionella teamet med omsorgspersonal, 

sjuksköterska och enhetschef är viktigt.  

Regelbundet kommer ny information till verksamheten som bygger på 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer från bland andra Vårdhygien. Det kan vara 

exempelvis rutiner kring skyddsutrustning och arbetssätt som Göteborgs Stad följer.  

Från och med vecka 24 provtas alla som flyttar in i lägenhet på äldreboende enligt 

rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Detta gäller även korttids- och 

avlösningsenheter. De första 14 dagarna efter inflyttning kommer den enskilde att vara i 

karantän för att minska risk för smittspridning oavsett om man kommer hemifrån, från 

korttid eller sjukhus. Provtagning av personal kommer att utvidgas i samråd med 

smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen.  

Styrande dokument för personlig skyddsutrustning 

För att säkerställa att verksamheten använder rätt personlig skyddsutrustning vid rätt 

tillfälle, finns nya styrande dokument. De ger stöd i att välja rätt skyddsutrustning och 

talar om hur verksamheten ska agera ifall skyddsutrustning saknas. Styrdokumenten 

gäller för äldreomsorg, hälso- och sjukvård och funktionshinder. I bilagda dokument 

finns information om personlig skyddsutrustning som ska användas för medarbetare i 

nära omvårdnad (inom en meter). 

• Anvisning vid val av personlig skyddsutrustning 

https://www5.goteborg.se/prod/Gemensamt/Verksamhetshandbok/verksgem.nsf/25F0F37D592C4E87C125855E00303373/$File/WEBVBPM22H.pdf?OpenElement
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• Blankett Basala hygienrutiner 

• Blankett Information till varje medarbetare om basala hygienrutiner och 

skyddsutrustning 

• Blankett Synpunkter på medarbetare anställda i Bemanningsenheten 

• Rutin för personlig skyddsutrustning version 20200514 

• Utdrag ur Anvisning vid val av personlig skyddsutrustning 

Det finns regionala rutiner från Vårdhygien i Västra Götaland: Vårdhygien Rutiner 

Covid-19 ordinärt boende och särskilda boendeformer och LSS 

Göteborgs Stads informationssida om Covid-19 är ett stöd för medarbetare och chefer i 

arbetet. Länk till informationssida om Covid-19. 

I Lundby stadsdelsförvaltning får alla chefer informationsbrev om Covid-19 veckovis.  

Inventering  

Inventering på enheterna pågår löpande för att säkerställa att varje medarbetare har 

information om basala hygienrutiner och skyddsutrustning samt att de förstår 

informationen enliga bilaga 3.  

För att säkerställa att varje medarbetare får information om basala hygienrutiner och 

skyddsutrustning samt att de förstår informationen, ska alla medarbetare skriva under att 

de tagit del av:  

• Basala hygienrutiner vid anställning  

• Rutin covid-19 i ordinärt boende eller inom särskilda boendeformer och LSS.  

(Från Vårdhygien, Västra Götalandsregionen)  

• Basala hygienrutiner och covid-19, en film från Västra Götalandsregionen.  

• Anvisning vid val av personlig skyddsutrustning samt individuell riskbedömning 

vid val av personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19.  

• Att de vet var skyddsutrustning på arbetsplatsen förvaras. 

Webbaserad utbildning 

Medarbetare ser regelbundet instruktionsfilmen på arbetsplatsen tillsammans med chef 

och kollegor om basala hygienrutiner och skyddsutrustning som är framtagen av Västra 

Götalandsregionen i samarbete med vårdhygien, Sahlgrenska. Filmen visar hur 

skyddsutrustning ska användas och hur de basala hygienrutinerna ska tillämpas. Länk till 

filmen Basala hygienrutiner och Covid-19. 

Stadengemensam utbildning  

I samband med att specialistteam inom hemtjänst startades gjordes en stadengemensam 

utbildning på en och halv timma kring hygien och skyddsutrustning riktad mot chefer och 

medarbetare inom hemtjänst med utbildare från vårdhygien inom Västra 

Götalandsregionen. I utbildningen ingår även praktiskt moment att träna att ta på och av 

skyddsutrustning. Inom område hemtjänst har även medarbetare som inte arbetar i 

specialistteamet gått och i Lundby har totalt 70 medarbetare inom hemtjänsten gått 

utbildningen.  

Under maj och juni erbjuds även chefer och medarbetare inom område äldreboende att gå 

utbildningen.  

https://www5.goteborg.se/prod/Gemensamt/Verksamhetshandbok/verksgem.nsf/25F0F37D592C4E87C125855E00303373/$File/WEBVBPM22N.pdf?OpenElement
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/kommunala-rutin--och-riktlinjer/
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/kommunala-rutin--och-riktlinjer/
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:2020320162442966
https://vimeo.com/405443787
https://vimeo.com/405443787
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Utbildning och handledning på plats i omvårdnadsarbetet 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har informerat om basala hygienrutiner och 

skyddsutrustning inom sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård på tre 

hemtjänstenheter samt nattpatrull och larmpatrull, två äldreboenden och hälso- och 

sjukvårdsenheten. Hela eller delar av personalgrupperna har medverkat.  

Metodhandledare demens inom äldreboende har handlett medarbetare i 

omvårdnadsarbetet på enheterna på ett äldreboende.  

Sjuksköterska från hälso- och sjukvården och enhetschefer handleder undersköterskor och 

vårdbiträden på äldreboendena. Detta är inget nytt i och med Covid-19 utan ingår i den 

ordinarie samverkan mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvård.  

Introduktion för timavlönade 

Introduktionen för timavlönade medarbetare på bemanningsenheten har uppdaterats av 

medicinskt ansvarig sjuksköterska och tillfället har utökats i tid för att genomföra den 

webbaserade utbildningen. Med hjälp av bilaga 2 bekräftar medarbetaren att hen tagit del 

av information om basala hygienrutiner.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att den struktur som finns för basala hygienrutiner och 

användande av skyddsutrustning är tillräcklig. Det krävs dock ett kontinuerligt arbete för 

att implementera nya rutiner och riktlinjer och uppdatera kunskapen för att säkerställa att 

alla medarbetare och chefer har tillräcklig kunskap och känner sig trygga i arbetet med att 

minska smittspridning.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Rickard Vidlund 

 

Tillförordnad stadsdelsdirektör 

 

Katarina Meuller 

 

Sektorschef 

 

 


