
Albertslund Kommune  
Hjemmeplejen 

 

Ansvarsfordeling ved Corona- virus smitte/ mistanke om smitte 
 

 

Målgruppe: Alle Medarbejder i Albertslund hjemmepleje 
 

Formål: At sikre at alle er bekendte med Corona smittede borgere i hjemmeplejen og eget 
ansvar i forhold til smittforhold 
 

Mål: At sikre et højt informations niveau hos medarbejdere for at hindre smittespredning 
 

Borgere: Denne procedure gælder hos borgere, der er konstateret smittet med Corona eller 
mistænkt for det via egen læge. 
 

Alle medarbejdere: 

• Alle har pligt til at sikre sig grundigt information om eventuel smitte. 

• Alle skal daglig kigge på borgerens standata, hvor smitte vil fremgå 
 

Information om smittede borgere: 
Den ansvarshavende sygeplejerske har ansvar for at informere de medarbejdere i gruppen 
der skal på besøg hos den smittede  om smitten samt forholdsregler i den forbindelse. 
 

Informationstavle centralt i Værkstedsgården om smittede borgere.  
 

Den ansvarshavende sygeplejerske opgaver ved smittede borgere:  
Den ansvarshavende sygeplejerske informerer medarbejderne om: 

• Hvilke borger drejer det sig om 

• Er der konstateret Corona eller drejer det sig om mistanke 

• At det ikke er en afløser, der skal besøge borgeren 

• Informere SSH om brug af værnemidler efter lokal instruks 

• Sikre sig at medarbejderen er fortrolig med brug af værnemidler 

• Informere om afhentnings af værnemidler. Der ligger pakkede poser med et sæt    
værnemiddel i depotet.  

• Informere disponenter om smittede borger 

• Sygeplejersken skal sikre sig at det i Cura under observation/ smittefare bliver noteret hvis 
borgeren er smittet/ mistænkt om smitte. 
 

Dagvagt: 
Den ansvarshavende sygeplejerske i hver gruppe: 

•  kontakter den eller de medarbejder der skal på besøg hos smittede borgere. 
 

Opgaven kan delegeres til en social og sundhedsassistent 
 

Aftenvagt: 
Den ansvarshavende sygeplejerske: 

• Informerer den eller de medarbejder der skal på besøg hos smittede borgere. 

• Sikrer sig at nattevagten har kendskab til smittede borger 
 

Disponenter: 

• Ansvar for at lægge ekstra tid på kørelister i forhold til øget tidsforbrug ved brug af 
værnemidler samt skift af uniform. Cirka 30-60 min afhængig hvor borgeren bor. 

• Sikrer at smittede borgere ligger sent på kørelisten og nødvendigheden af besøg/antal 
besøg revurderes. 
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