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Rutin jourlokal kväll och helg Covid-19 
I samordningskontoren får endast samordningssjuksköterska vistas. Håll två (2) 
meters avstånd och använd munskydd när det inte är möjligt att hålla distans. 

Obs! Natteamet fortsätter arbeta utifrån tidigare rutin eftersom jourlokalen är 
deras hemställe. 

Start av arbetspass 
Två (2) sjuksköterskor per arbetspass kan starta i ytterområde och övriga 
sjuksköterskor startar i jourlokal på Tor med att hämta bilnycklar och övrig 
utrustning. Utrustningen hämtas i omgångar av sjuksköterskor i tjänst för att 
minska antalet personer i lokalen. När sjuksköterska hämtat bil och utrustning 
åker den ut till närliggande arbetsplats och väntar på uppdrag.

Arbetskläder 
Ombyte till arbetskläder görs som tidigare i omklädningsrummen på Tor. 
Sjuksköterska som startar i ytterområde byter om på sin startarbetsplats. 

Samordningssjuksköterska 
Alla ärenden som kommer in går via samordningssjuksköterskan. 
Samordningssjuksköterskan leder och fördelar arbetet utifrån ”Att-göra-listan” 
och inkommande ärenden. I samordningskontoren får endast 
samordningssjuksköterska vistas. 
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Sjuksköterska med uppdrag hembesök 
Tänk digitalt först! För att minska antalet kontakter för både patient och 
medarbetare, nyttja digital konsultation innan fysiskt besök.  

Sjuksköterska med uppdrag hembesök stannar kvar där den hade sitt senaste 
uppdrag i väntan på nästa uppdrag. Har du startat ditt arbetspass i jourlokalen på 
Tor, och haft ett uppdrag i ett ytterområde, tar du dig tillbaka till närliggande 
arbetsplats, till exempel ett vård- och omsorgsboende eller hemvårdslokal i 
väntan på nästa uppdrag.  

Samordning och kommunikation under arbetspasset 
Använd din egen arbetstelefon/arbetsmobil. Meddela ditt telefonnummer samt 
Rakel enhetens nr till samordningssjuksköterska när du startar ditt arbetspass. 
Om du inte har din telefon med dig, eller inte har en egen, finns det att låna i 
jourlokalen. Tänk på att alltid följa hygienrutinerna och torka av all utrustning i 
början och slutet av ditt arbetspass. 

När du är framme hos patienten samt färdig med ditt uppdrag återkopplar du 
alltid och utan dröjsmål till samordningssjuksköterskor via Rakel.

Dokumentation 
Dokumentation sker i samband med varje uppdrag på den arbetsplats där 
uppdraget utförts. För uppdrag i ordinärt boende görs dokumentationen på 
närliggande arbetsplats, till exempel på ett vård- och omsorgsboende eller 
hemvårdslokal.  

Tänk på att alltid följa hygienrutinerna och torka av all utrustning och alla ytor du 
kommit i kontakt med. 

Det är allas ansvar att dessa rutiner efterföljs! 

Håll i, håll ut och tack för att du gör Sveriges viktigaste jobb. 
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