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Coronateam   
Coronateamet finns tillgängligt måndag – söndag kl 08:00 – 17:00 

Det kommer under ovanstående tider alltid finnas en undersköterska ur Coronateamet som 

kan bistå i Coronarelaterade ärenden och enligt nedanstående uppdrag. 

Kontakt: 
Coronateamet kontaktas via 0721-46 36 55  

Uppdrag i hemtjänst - utan hemsjukvård eller endast trygghetslarm 
 Screening 

 Smittspårning 

 Akut provtagning (under Coronateamets arbetstid) 

 I mån av tid, i samband med provtagning, riggning då en person är misstänkt smittad  

 Dialog med vårdcentralen 

 Dialog med enhetschef för överenskommelse om fortsatt ansvar för uppföljning av 

provsvar och vård och omsorg 

 Dialog med brukare alternativt närstående 

 Dokumentation i Intraphone 

 Uppdatering av ”Smittorisk” under ”Brukarmeddelande” i Intraphone 

 Återkoppling till ansvarig chef 

 Återkoppling till Trygghetsteamet 

Uppdrag i hemtjänst  - med hemsjukvård 
 Screening 

 Smittspårning 

 Kan vara behjälplig med akut provtagning, detta sker i dialog mellan sjuksköterska 

och undersköterska i Coronateamet 

 I mån av tid, riggning då en person är misstänkt smittad 

 Coronateamet informerar personalen om insats 

Uppdrag inom särskilt boende   
 Screening 

 Smittspårning 

 Kan vara behjälplig med akut provtagning, detta sker i dialog mellan sjuksköterska 

och undersköterska i Coronateamet 

 Coronateamet informerar personalen om insats 

Uppdrag inom LOV - företag 
 Screening 

 Smittspårning 
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 Kan vara behjälplig med akut provtagning, detta sker i dialog mellan sjuksköterska 

och undersköterska i Coronateamet 

 Coronateamet informerar personalen om insats 

 Kan vara behjälpliga vid inbokad provtagning genom att rigga upp och leverera 

enstaka andningsskydd och visir. 

 

Vilka ingår i Coronateamet 
Coronateamet består av tre undersköterskor som arbetar inom bemanningsenheten. Det 

kommer finnas en undersköterska till via poolen som reserv. Reserven kan lyftas direkt ur 

verksamheten utan att behöva ersättas ute. Detta kommer att räknas som Prio 1. 

Checklistor 
För stöd kring agerande hos brukare med hemtjänst med/utan hemsjukvård, se ”Checklista 

Coronateamet för brukare utan hemsjukvård” och ”Checklista Coronateamet för brukare med 

hemsjukvård” i HSL-handboken. 
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 Borttagning av arbetsuppgift ”nedriggning av skyddsutrustning” 

 Byte av ”Räddningstjänst Väst” till ”Trygghetsteamet” 

 Borttagning av arbetsuppgift ”leverera skyddsutrustning” samt riggning vid 

konstaterad smitta. Vid provtagning hos misstänkt smittad kan Coronateamet sätta upp 

affisch gällande misstänkt smitta och lämna kvar enstaka andningsskydd och visir, 

men ansvarar inte för ytterligare leverans av skyddsutrustning eller riggning. 

 Coronateamet ansvarar inte för att ta emot och vidarebefordra negativa provsvar 

 Hänvisning till checklistor för Coronateamet 

 Förtydligande gällande uppdrag att uppdatera information under ”Smittorisk” i 

Intraphone 


