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Inledning 
 

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter följer nationella1, regionala2 och lokala3 instruktioner och 
rutiner i likhet med all övrig personal. Syftet med detta dokument är att ge ett stöd i hur information 
och instruktioner ska tillämpas vid fysioterapi och arbetsterapi.  

Den prioriteringsordning som används vanligtvis gäller även under denna pandemi, så länge inget 
annat meddelas. Besöksförbud på kommunens särskilda boenden gäller inte hälso- och sjukvård. Hög 
följsamhet till basala hygienrutiner vid alla patientkontakter är mycket viktigt, och anpassning av 
arbetssätt behöver göras för att minska risken för smittspridning, se under rubrik ”Generellt om vård 
vid misstanke om, eller bekräftad, Covid-19”. T.ex. är samplanering med övriga i teamet viktig 
eftersom antal personer som besöker patienten ska begränsas så långt det är möjligt. Utifrån 

                                                           
1 Nationell plattform för fysioterapeuter om Covid-19 
2 Vårdhygien Region Västerbotten 
3 Skellefteå kommun 
 

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2020/2020/nationell-plattform-for-fysioterapeuter-om-covid-19/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/corona
https://www.skelleftea.se/for-dig-som-jobbar-inom-vard-och-omsorg
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smittläget har socialkontoret beslutat att munskydd av klass IIR ska användas i förebyggande syfte 
vid allt arbete som utförs patientnära (närmare än 2 meter), dvs hos personer som är friska.  

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter är viktiga resurser både under den akuta sjukdomsfasen och i 
återhämtningsfasen. Exempel på åtgärder är andningsbefrämjande åtgärder, åtgärder för 
mobilisering/förflyttningar, råd om energibesparande teknik i vardagliga aktiviteter, träningsprogram 
och hjälpmedelsförskrivning. Åtgärderna syftar till att minska sjukdomens påverkan på patienten, 
förhindra komplikationer, samt förbättra förutsättningarna att så snart som möjligt klara sig själv, 
som före sjukdomen.   

 
Prevention och förberedelser  
 

Kommunikation 
I det förebyggande arbetet kan tillgängliggörande av information för personer med 
intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning vara en del av arbetsterapeutens 
insatser. 
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende-
smittspridning/gor-information-om-corona-tillganglig-for-fler/ 
Mer om patientinformation finns också här. 

  

Lokala hjälpmedelsförråd 
Vid många inkommande patienter till sjukhuset kan vi förvänta oss att utskrivningar 
behöver ske snabbare än vanligt, både för Covid-19-patienter och andra patienter. 
Fyll upp lokala hjälpmedelsförråd med lite extra (ca 30% mer) av sådana hjälpmedel 
som möjliggör provisoriska lösningar för toabesök och förflyttningar inomhus. T.ex. 
fristående toaförhöjningar med hink, hygienstolar, tröskellister, vårdbälten och 
antidecubitusmadrasser.  
Se över placeringarna av leverans/hämtning av hjälpmedel till förråd på Vård- och 
omsorgsboende, ska vara i anslutning till ytterdörr.  

 
PEP 

Behandling med PEP ska vara ordinerad av fysioterapeut.  
Följ upp pågående PEP-behandlingar och ta ställning till ifall de kan avslutas. 
 
  

Patientbundna hjälpmedel 
Säkerställ att den som behöver ett hjälpmedel har ett eget förskrivet, dvs att inte 
grundutrustning används mer än vid akuta och tillfälliga situationer. Kommunicera ofta 
med omsorgspersonal om detta, uppmuntra till kontakt med rehab vid funderingar.  

 
 
  

https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende-smittspridning/gor-information-om-corona-tillganglig-for-fler/
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende-smittspridning/gor-information-om-corona-tillganglig-for-fler/
https://www.skelleftea.se/for-dig-som-jobbar-inom-vard-och-omsorg#information
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Generellt om vård vid misstanke om, eller bekräftad, Covid-19 
 

• Ev. provsvar finns att läsa i patientjournalen, läs mer här.  
 

• Inför planerade hembesök i ordinärt boende, kontakta din patient (alt. närstående) samma dag 
för information om hälsotillstånd. Både angående patient och ev. andra i hushållet.  

 
• Inför planerat hembesök på Vård- och omsorgsboende eller LSS-boende, kontakta samma dag 

ansvarig sjuksköterska för information om hälsotillstånd. 

• Om hembesök planerats tillsammans med personal från HMV, säkerställ samma dag att alla i 
hemmet är friska och fria från symtom som är vanligt vid förkylning eller influensa, och 
återkoppla till HMV om besöket behöver ställas in pga. symptom. Se i övrigt Hjälpmedel 
(regionvasterbotten.se) 

• Om du i ordinärt boende möter en patient som akut insjuknat i feber och nya symtom från 
luftvägarna, följ instruktionerna under Rutin för personal vid misstänkt Covid-19 infektion - 
Skellefteå kommun (skelleftea.se), inklusive stöd att genomföra ”1177 Coronatest” om patienten 
själv kan svara på frågor. Om inte, kontakta kommunens sjuksköterska. ”Akutkit” med förstärkt 
skyddsutrustning (andningsskydd, långärmat förkläde, visir) ska användas under återstoden av 
det aktuella besöket ifall tydliga symptom finns och den planerad åtgärden kräver det. Om du 
använt ditt akutkit ansvarar du själv för att hämta/beställa ett nytt från kommunens förråd för 
skyddsutrustning, här finns mer information. 

 
• Beslut om att använda, och senare sluta använda, förstärkt skyddsutrustning tas därefter av 

läkare. Kommunens sjuksköterska ansvarar för att meddela rehab. personal om förstärkt 
skyddsutrustning ska användas.   

 
• Ta stöd av Vårdhygiens instruktioner om skyddsutrustning. Andningsskydd (dvs inte munskydd) 

ska användas vid all nära vård och omsorg under de 7 första dygnen från symptomdebut vid 
bekräftad Covid-19. Handskar används vid risk för kontakt med kroppsvätska.  

 
• Exempel på situationer och skyddsutrustning. Förutom basala hygienrutiner:  

o Att gå in och prata med patienten, inte närmare än 2 meter 
- Munskydd, handdesinfektion när man går in och efter man gått ut, förstärkt 

skyddsutrustning behövs inte. 
o Att gå in och prata med patienten, närmare än 2 meter 

- Komplettera med visir och använd andningsskydd de första 7 dygnen från 
symptomdebut. Därefter byte till munskydd, och fortsatt användning av visir fram till 
smittfriförklaring. 

o Utprovning av rollator (ej risk för kontakt med kroppsvätska, men droppsmitta) 
- Kortärmat plastförkläde, andningsskydd och visir de första 7 dygnen från 

symptomdebut. Därefter byte till munskydd, och fortsatt användning av övrig 
utrustning fram till smittfriförklaring. 

o Hjälpa en person med lägesändringar i sängen (risk för kontakt med kroppsvätska) 
- Handskar. Kortärmat plastförkläde, andningsskydd och visir de första 7 dygnen från 

symptomdebut. Därefter byte till munskydd, och fortsatt användning av övrig 
utrustning fram till smittfriförklaring. 

https://skelleftea.se/invanare/startsida/coronavirus-och-covid-19/for-dig-som-medarbetare/for-dig-som-jobbar-inom-vard-omsorg-och-stod/arbetsgang-covid-19/provsvar-covid-19-rutin?id=206348
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel
https://skelleftea.se/invanare/startsida/coronavirus-och-covid-19/for-dig-som-medarbetare/for-dig-som-jobbar-inom-vard-omsorg-och-stod/arbetsgang-covid-19/rutin-for-personal-vid-misstankt-covid-19-infektion
https://skelleftea.se/invanare/startsida/coronavirus-och-covid-19/for-dig-som-medarbetare/for-dig-som-jobbar-inom-vard-omsorg-och-stod/arbetsgang-covid-19/rutin-for-personal-vid-misstankt-covid-19-infektion
https://www.skelleftea.se/coronavirus/for-medarbetare/for-dig-som-jobbar-inom-vard-omsorg-och-stod/utrustning
https://skelleftea.se/download/18.64e31caa1791cf1af0626bc/1644924988415/Val%20av%20skyddsutrustning.pdf
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o Hjälpa en svårt sjuk person, med kraftiga symptom, med lägesändringar eller sluten 
läppandning. 

- Handskar (risk för kontakt med kroppsvätska). Kortärmat plastförkläde, 
andningsskydd och visir de första 7 dygnen från symptomdebut. Därefter byte till 
munskydd, och fortsatt användning av övrig utrustning fram till smittfriförklaring. 
Här kan kontakt med Vårdhygien behövas för stöd att avgöra om långärmat 
plastförkläde istället ska användas, vårdsammanhanget avgör. 

o Vårdåtgärder med risk för smittsam aerosolbildning (vanligen allvarligt sjuk patient), tex 
trakeostomivård med sugning, HLR och CPAP. 

- Kortärmat plastförkläde, andningsskydd, visir, handskar fram till smittfriförklaring. 
Här kan kontakt med Vårdhygien behövas för stöd att avgöra om långärmat 
plastförkläde istället ska användas, vårdsammanhanget avgör. 

o PEP och andra fysioterapibehandlingar för andning/slemmobilisering som är potentiellt 
aerosolbildande och medför nära kontakt i kombination med hosta, och där patienten inte är 
kritiskt sjuk.  

- Handskar (risk för kontakt med kroppsvätska). Kortärmat plastförkläde, 
andningsskydd och visir de första 7 dygnen från symptomdebut. Därefter byte till 
munskydd, och fortsatt användning av övrig utrustning fram till smittfriförklaring. 
Här kan kontakt med Vårdhygien behövas för stöd att avgöra om långärmat 
plastförkläde istället ska användas, vårdsammanhanget avgör. 

 
• Ställningstagande till om en åtgärd är nödvändig eller kan vänta/skjutas upp görs i varje enskilt 

fall av aktuell legitimerad personal. Ställningstagandet utgår från vilken risk respektive vilken 
nytta det skulle medföra, tex i form av försämrad kroppsfunktion, säkerhet, självständighet, 
smärta, ansträngning.  

 
• Planera besöket sist på dagen, om möjligt.  

 
• Om patienter kan handläggas på distans, eller med hjälp av annan person som besöker 

patienten, på ett patientsäkert sätt, så ska sådan handläggning ske. För de patienter som har 
andra kommunala insatser; delta därför så ofta du kan, gärna digitalt, vid daglig teamkonferens 
på morgonen för planering och samordning av vård och omsorg. Läs mer här.   

 
 
Utreda 
 

• Om möjligt, samla uppgifter på annat sätt än genom patientbesök. Tex kontakt med hemtjänst 
via digital teknik, intervju via telefon eller annat, be närstående att fotografera/filma (OBS utan 
att uppgifter om patienten finns med) och skicka via mail, göra mätningar i bostaden etc. Vid 
behov utförs patientbesök med förstärkt skyddsutrustning (enligt instruktion ovan).  Bedöm 
rehabiliteringsbehovet, använd bedömningsinstrument utifrån behov.  

 

 
  

https://skelleftea.se/invanare/startsida/coronavirus-och-covid-19/for-dig-som-medarbetare/for-dig-som-jobbar-inom-vard-omsorg-och-stod/arbetsgang-covid-19/dagliga-rutiner
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Åtgärda 
 

Handledning 
• Handledning av personal kring mobilisering och andningsbefrämjande åtgärder, inklusive 

djupandning. Se även dokument ” Instruktion för mobilisering och andning vid covid-19, för 
omsorgspersonal”.  

 
• Instruera om hur patienter stöds att vara aktiva och delaktiga, efter ork. T.ex. vid klädsel och 

hygien.  
 

• För de som orkar är det bra att sitta uppe vid måltider då det underlättar för personen att kunna 
tugga och svälja samt hosta upp slem. Viktigt att anpassa efter personens ork eftersom 
ansträngning före maten ibland medför andningsproblem under måltiden, dvs personen kan då 
inte äta ordentligt. 

 
• Bedömning och handledning i förflyttningsteknik samt förskrivning av förflyttningshjälpmedel. 

Även ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att personen klarar sig själv så bra som möjligt, 
alternativt behöver stöd av så få personal som möjligt.  

 

Behandling/mobilisering 
 

• Om patient med andningsträning insjuknar i Covid-19/uppvisar symtom på Covid-19 ska PEP-
flaska inte användas och fysioterapeut ska ta ställning till fortsatt behandling på annat sätt/ 
fortsatt behandling. Rådgör med läkare vid behov. 
 

• PEP ska inte användas rutinmässigt. I första hand rekommenderas mobilisering som FRC 
(funktionell residual kapacitet) - normaliserande åtgärd. Om patienten har sekret eller 
underliggande lungsjukdom kan PEP övervägas. Läs mer om PEP och motståndsandning via 
nedanstående länk. På sidan finns även andra sammanställningar och patientinformation. 

o Motståndsandning och andningsträningshjälpmedel 
o I första hand kan omsorgspersonal som vårdar patienten instrueras i hur denne kan 

använda sluten läppandning eller PEP. Patienten kan även få skriftliga instruktioner. 
o I andra hand kan fysioterapeut prova ut lämplig metod och instruera i korrekt teknik, 

utan närkontakt. 
o I sista hand utprovning som kräver närkontakt med patienten.  
 

• På ” Nationell plattform för fysioterapeuter om Covid-19” finns bl.a. bilder på vilopositioner som 
underlättar andningen samt övningstips för uppegående Covid-patienter att ladda ner och skriva 
ut. För sängliggande patienter kan träning behövas för att, i största möjligaste mån, motverka 
förlust av styrka och rörlighet. Instruktioner kan ges skriftligen och omsorgspersonalen ansvarar 
för att patienterna får möjlighet att utföra träningsprogrammet. 

 
• Var uppmärksam på hur patienten mår efter lägesändring, det kan snabbt medföra 

försämrad/förändrad lungfunktion och syresättning. 
 

• När instruktioner ges angående vilopositioner gäller följande: 

https://ki.instructure.com/courses/4193/modules
https://ki.instructure.com/courses/4193/files/401234?module_item_id=85308
https://ki.instructure.com/courses/4193/files/401234?module_item_id=85308
https://ki.instructure.com/courses/4193/files/400205?module_item_id=85208
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o Vanliga kuddar att använda är först och främst är ett egenansvar, dvs man måste alltid 
först söka i hemmet hos personer i ordinärt boende eller i förråd på SÄBO om det finns 
kuddar, som kan tvättas i 60 grader, att använda.  

o Om det inte finns kan inköpta kuddar beställas från kommunens förråd hos Hjälpmedel 
Västerbotten, via MAR. 

o Positioneringskuddar kan förskrivas av arbetsterapeut/fysioterapeut om vanliga kuddar 
inte fungerar för personen.  

o De inköpta kuddarna återlämnas inte till förrådet hos Hjälpmedel Västerbotten. Efter 
tvätt i minst 60 grader lämnas dessa i förråd på SÄBO eller lämnas kvar i ordinärt boende.  

 

• Instruktioner som underlättar att hosta upp slem.  
 

• Funktionell träning: sitta, stå, gå, använda armarna. Korta pass. Delta aktivt vid omvårdnad.  
 

• Beroende på hur sjukdomen drabbat kan Covid-patienter behöva stöd i träning och successiv 
anpassning av mobilisering under lång tid.  
 

Aktivitet och hjälpmedel 
 

• Hjälpmedelsförskrivning som möjliggör/underlättar mobilisering upp från sängläge, t.ex. 
komfortrullstol eller överflyttningshjälpmedel.  
 

• Information och strategier om fatigue och energibesparing. Patientinformation att ladda ner och 
skriva ut finns här: Så hanterar du uttalad trötthet efter covid-19    Här finns ”Tips kring 
andningsteknik i dagliga aktiviteter. 

 
• Här finns material från erfarenhetsutbyte arbetsterapi och covid-19, filmer och presentationer. 

 
• Åtgärder i bostaden som möjliggör utskrivning från slutenvård/korttidsvistelse, alternativt 

möjliggör vård i hemmet, inklusive hjälpmedelsförskrivning. 
 

• Bedömning och ev. åtgärd utifrån ökad risk för fall och tryckskada vid/efter långvarigt sängläge. 
 

• Åtgärder på hjälpmedel som används dagligen i hemmet och där två meters avstånd till 
patienten kan hållas under hela besöket. 

o Använd munskydd och kortärmat plastförkläde. Bedöm risken för att kroppsvätska kan 
finnas på hjälpmedlet, använd isåfall också handskar. 

Om du inte kan hålla ett avstånd på minst två meter till patienten, använd visir och 
andningsskydd första 7 dagarna efter symptomdebut. Därefter byte till munskydd, och fortsatt 
användning av övrig utrustning fram till smittfriförklaring.  

• Stöd för att återuppta vardagliga aktiviteter/delaktighet. Studier har visat att personer med 
funktionsnedsättning ofta lider mer än andra av att i nödlägen förlora sitt nätverk av stödjande 
personer.  

https://www.arbetsterapeuterna.se/media/2990/saa-hanterar-du-uttalad-troetthet-efter-covid-19_haefte14dec.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/3059/tips-kring-andningsteknik-i-dagliga-aktiviteter-dec-2020.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/3059/tips-kring-andningsteknik-i-dagliga-aktiviteter-dec-2020.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/profession/aktuellt/arbetsterapi-och-covid-19/material-fraan-erfarenhetsbyte-arbetsterapi-och-covid-19/
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Återlämning och rengöring av hjälpmedel som exponerats för smitta 
 

• Coronavirus avdödas av rengöringsmedel och vatten följt av alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 
med tensid eller Virkon/Perform (vid stora ytor) och även vid tvätt i minst 60 grader. 
Vid synlig smuts:   
- Använd allrengöringsmedel och vatten, låt torka, desinfektera därefter med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid.     
- Använd engångstorkduk.  
Synligt rena ytor:   

- Desinfektera ytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.  
- Använd engångstorkduk. 

Mjuka material: 
- Tvätt i maskin i minst 60 grader. Mjuka material som exponerats, och som inte klarar 

vanlig tvättmaskin: rådgör med HMV om de kan rekonditionera produkten alternativt 
kasta och beställ nytt. Kan tex gälla skumgummimaterial som använts med ett överdrag 
som släpper igenom fukt.  

 
• Om möjligt, förpacka hjälpmedlet i sopsäck, plasta in, eller dylikt vid transport till / hämtning av 

HMV.  
 

• Instruera patient/närstående om egenansvar att återlämna hjälpmedel, väl rengjort enligt 
ovanstående. Om ytdesinfektion inte finns att tillgå kan allrengöringsmedel användas.  
 

• Hämtning av HMV i hemmet: hämtorder kan skrivas i de fall hjälpmedlet inte ryms i vanlig bil, 
informera patient/närstående att egenansvar för rengöring gäller.  Fyll i fältet ”Kontakta 
förskrivare” samt ange tel. nummer, en ansvarig person hos HMV kontaktar dig sedan för 
information om situationen och planering av hämtning. Det är önskvärt att hjälpmedlet inomhus 
ställs så nära ytterdörren som möjligt alternativt utomhus i carport eller på bro med tak. 
Hjälpmedlen lämnas där vid överenskommen hämtningstid. Läs även på Hjälpmedel 
(regionvasterbotten.se) 

 
• Hämtning av HMV från hämtruta på SÄBO: hjälpmedel som använts av smittade personer ska 

först rengöras enligt ovan av omsorgspersonalen.  

 

  

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel
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Bedömningsinstrument och KVÅ-koder att registrera efter inkommen vårdbegäran 
 
Bedöma behov av utredning 

- Post Covid-19 Functional Status (PCFS). 
I återhämtningsfas (här=smittfri) och då besvären bedöms bero på genomgången  
Covid-19:  
Registrera KVÅ-kod AU010 Allmän skattning av behov eller funktionsförmåga 
Dokumentera under AU010/Resultat. 

Utreda 
Används utifrån situation och då behov finns. Manualer och arbetsverktyg finns på Nya 
Insidan: Hälso- och sjukvård/Förebygga, utreda och behandla. 
 
Rekommenderade i länets vårdprogram för uppföljning efter Covid-19 är t.ex.: 
 

- EQ5D-5L (självskattad hälsa). Registrera KVÅ-kod AU010 Allmän skattning av behov eller 
funktionsförmåga. Dokumentera under AU010/Resultat. 
 

- 30 sekunder Chair stand (muskelfunktion/benstyrka).  
Registrera KVÅ-kod AV131 Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade 
bedömningsinstrument/metoder. Dokumentera under AV 131/Resultat.  
 

- SPPB-S (balans, gång, uppresning från stol). Registrera KVÅ-kod AV131 Bedömning av 
funktionsförmåga med standardiserade bedömningsinstrument/metoder. Dokumentera 
under AV131/Resultat.  
 

- MoCA (kognition). Används endast när denna inte utförts tidigare i vårdkedjan (pga. 
inlärningseffekten) och när nytillkomna symptom finns.  
Registrera KVÅ-kod AV131 Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade 
bedömningsinstrument/metoder. Dokumentera under AV131/Resultat.  
 

- ADL-taxonomin kan användas vid bedömning som tidigare, finns inte inlagd i Lifecare 
Bedömningsverktyg.  
Registrera KVÅ-kod AV133 Bedömning av aktivitetsförmåga med standardiserade 
bedömningsinstrument/metoder. 
Dokument/arbetsverktyg ”ADL-bedömning” resp. ”ADL-bedömning vid psykisk 
funktionsnedsättning” sammanfattas och dokumenteras under AV133/Resultat. Hela 
dokumentet scannas och läggs under Infogat dokument.  
 

- Använd andra bedömningsinstrument efter behov. Kan scannas och läggas till 
patientjournalen på samma sätt som ADL-taxonomin.  

 

 

 

 

 

http://insidan/information/reglerochstyrning/Dokumentbibliotek/ADL-bed%C3%B6mning.docx
http://insidan/information/reglerochstyrning/Dokumentbibliotek/ADL-bed%C3%B6mning%20psyk.funk.neds%C3%A4ttning.docx
http://insidan/information/reglerochstyrning/Dokumentbibliotek/ADL-bed%C3%B6mning%20psyk.funk.neds%C3%A4ttning.docx
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