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Smittspårningen i kommunal vård och omsorg inom särskilda
boenden och LSS-boenden samt ordinärt boende med hemtjänst
eller kommunal hemsjukvård under Covid-19-pandemin
Covid-19 är sedan 2020-02-01 klassad som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.
Smittspårning på särskilt boende och LSS boende




Smittspårning ska inledas så fort man har ett konstaterat fall hos brukare eller medarbetare.
Alla brukare och alla medarbetare på aktuell enhet ingår i smittspårningen.

Smittspårning för medarbetare
 Personalprovtagning sker via egen remiss på 1177.
Ansvar för smittspårningen





Det är den ansvariga läkaren för boendet som är ytterst ansvarig för smittspårning av brukare.
Smittspårningen kan överlåtas till annan hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens för
uppgiften.
Enhetschef och administrativ personal ska bistå med administrativt arbete i smittspårningen.
Enhetschef eller motsvarande ansvarar för att upprätta smittspårningslista över medarbetare
provtagning.

Uppgifter som ingår i smittspårningen











Kontakta vårdhygien och meddela att smittspårning påbörjats samt få information och rådgivning
i syfte att minimera smittspridningen. Vårdhygien informerar lab om ökad provtagning.
Samtliga som ingår i smittspårningen skrivs ned på smittspårningslista – bilaga 1. En lista för
brukare och en för medarbetare, eventuellt en för närstående. Tänk även på annan personal
inklusive studenter som kan ha exponerats för direkt smitta.
Informera samtliga brukare och medarbetare som ingår i smittspårningen om smitta och påbörjad
smittspårning bilaga 2. Informationen finns på flera språk på samverkanswebben, se även länk
nedan.
Personer som de senaste 6 månaderna bekräftats med covid-19 ingår inte i smittspårningen.
Prov tas så fort som möjligt med PCR-Nasopharynx.
Vid negativt provsvar tas nytt prov 3-5 dagar senare, gäller även medarbetare.
Om symtom uppdagas tas prov 48 timmar efter symtomdebut.
Följ upp och sammanställ smittspårningen, kopia av listan skickas per post till vårdhygien. De
personer man inte kunnat nå noteras på listan t.ex. bortrest:

-Ange antal som ingår i smittspårningen
-Ange antal provtagna
-Antal som utvecklade symtom
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-Antal som var positiva vid provtagning
I väntan på provsvar





Basala hygien- och klädregler samt distansering i avvaktan på provsvar när det handlar om
symtomfri brukare.
Basala hygien- och klädregler med tillägg av personlig skyddsutrustning som vid covid-19, om
brukaren har symtom.
Munskydd för personal kan vara aktuellt efter diskussion med vårdhygien.
Medarbetare utan symtom får arbeta i väntan på provsvar.

Vid provsvar





Ansvarig läkare meddelar provsvar
Vid behov av provsvar under helg kontaktar tjänstgörande sjuksköterska beredskapsjour.
Kommunpersonal meddelar ansvarig läkare nästkommande vardag om provet är positivt.
Personal kan läsa sitt provsvar via 1177. För personal som beställt prov via 1177 gäller att
positiva provsvar även rings ut.

Smittspårning i ordinärt boende med hemtjänst eller ordinärt boende med
hemsjukvård
Smittspårning i ordinärt boende med hemtjänst/hemsjukvård



Smittspårning ska inledas så fort man har ett konstaterat fall hos brukare eller medarbetare.
De som ingår i smittspårningen är de som varit exponerade för det positiva fallet. Vid frågor vilka
som ingår i smittspårningen kan man rådgöra med vårdhygien.

Smittspårning för medarbetare
 Personalprovtagning sker via egen remiss på 1177.
Ansvar för smittspårningen






Det är den behandlande läkaren som är ytterst ansvarig för smittspårningen. Smittspårningen kan
överlåtas till annan hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens för uppgiften.
Vårdcentralens läkare ansvarar för smittspårning om brukaren har hemtjänst och/eller
hemsjukvård.
Om brukare med hemtjänst är inneliggande i slutenvård ansvarar smittspårningskurator för att
informera vårdhygien som kontaktar chef i hemtjänst/hemsjukvård om positivt fall av covid-19.
Enhetschef och administrativ personal ska bistå med administrativt arbete i smittspårningen.
Enhetschef eller motsvarande ansvarar för att upprätta smittspårningslista över medarbetare
provtagning.

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 2(8)

Datum

Dokumentnummer

2020-04-09

Klicka här för att ange
text.

Senast reviderad
2020-07-09
Beslutad av Maria Remén, Anna
Ormegard o Florim Delijaj

Uppgifter som ingår i smittspårningen















Behandlande läkare ansvarar för att chef i hemtjänst/hemsjukvård kontaktas om positivt fall.
Den som utses ansvarig för smittspårning kontaktar vårdhygien och meddelar att smittspårning
påbörjats samt får information och rådgivning i syfte att minimera smittspridning. Vårdhygien
informerar lab om ökad provtagning.
Samtliga som ingår i smittspårningen skrivs ned på smittspårningslista – bilaga 1. En lista för
brukare och en för medarbetare, eventuellt en för närstående. Tänk även på annan personal
inklusive studenter som kan ha exponerats för direkt smitta.
Informera samtliga brukare och medarbetare som ingår i smittspårningen om smitta och påbörjad
smittspårning bilaga 2. Informationen finns på flera språk på samverkanswebben, se även länk
nedan.
Personer som de senaste 6 månaderna bekräftats med covid-19 ingår inte i smittspårningen.
Prov tas så fort som möjligt med PCR-Nasopharynx.
För brukare med hemtjänst och/eller hemsjukvård ordineras provet av ansvarig läkare i
primärvård och provet tas i hemmet av delegerad hemtjänstpersonal eller ge uppdrag till
hemsjukvårdspersonal.
Vid negativt provsvar tas nytt prov 3-5 dagar senare. Gäller även medarbetare.
Om symtom uppdagas tas prov 48 timmar efter symtomdebut.
Följ upp och sammanställ smittspårningen, kopia av listan skickas per post till vårdhygien. De
personer man inte kunnat nå noteras på listan t.ex. bortrest:

-Ange antal som ingår i smittspårningen
-Ange antal provtagna
-Antal som utvecklade symtom
-Antal som var positiva vid provtagning
I väntan på provsvar





Basala hygien- och klädregler samt distansering i avvaktan på provsvar när det handlar om
symtomfri brukare.
Basala hygien- och klädregler med tillägg av personlig skyddsutrustning som vid covid-19, om
brukaren har symtom.
Munskydd för personal kan vara aktuellt efter diskussion med vårdhygien.
Medarbetare utan symtom får arbeta i väntan på provsvar.

Vid provsvar





Ansvarig läkare meddelar provsvar
Vid behov av provsvar under helg kontaktar tjänstgörande sjuksköterska beredskapsjour.
Kommunpersonal meddelar ansvarig läkare nästkommande vardag om provet är positivt.
Personal kan läsa sitt provsvar via 1177. För personal som beställt prov via 1177 gäller att
positiva provsvar även rings ut.
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Vid frågor ring med Vårdhygien/Smittskydd via växeln eller telefon: 016-10 35 85. Måndagtorsdag kl.8-16 och fredag kl.8-15.
Smittspårningslista sparas på enheten. Kopia skickas till:
Smittskydd/Vårdhygien
Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna
Rekommenderade dokument
Information från Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/checklista-hindrasmittspridning-aldreboenden-covid19.pdf
Information från Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/374af5c7b8294ed8ad5348eefc717f09/atgarder-minskarisken-smittspridning-covid-19-personal-aldre-omsorstagare-patienter-kort.pdf
Information från Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/798e562807464ebcb85287b09b21cda7/provtagningcovid-19-sarskilt-boende-aldre.pdf
Information till patient om smittspårning på olika språk
Information patient smittspårning kommun Covid-19 Arabiska
Information patient smittspårning kommun Covid-19 Engelska
Information patient smittspårning kommun Covid-19 Somaliska
Information patient smittspårning kommun Covid-19 Tigrinja

2020-06-22


Tagit bort meddelande av provsvar av beredskapsjour helgtid
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Bilaga 1 - SARS-Cov-2 – Smittspårningslista
Ansvarig sjuksköterska…………………………………………… Enhet:…………………………………………………Kommun…………………………………..
Smittspårning gäller
SARS-Cov-2 –bärare
Namn

brukare

personal

Personnummer

närstående

Datum för bekräftad
infektion

Eventuell vårdtid

Eventuell utskriven till

Övriga personer i smittspårningen

Patient/
personal/närstående

Personnummer

Kontaktat Datum
datum
Prov 1

Provsvar
Prov 1

Datum
Prov 2

Provsvar
Prov 2

Insjuknat
JA

Pos
Neg
Pos
Neg
Pos
Neg
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Pos
Neg
Pos
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Övriga personer i smittspårningen (sid 2)

Patient/
personal/närstående

Personnummer

Kontaktat Datum
datum
Prov 1

Provsvar
Prov 1

Datum
Prov 2

Provsvar
Prov 2

Insjuknat
JA

Pos
Neg
Pos
Neg
Pos
Neg
Pos
Neg
Pos
Neg
Pos
Neg
Pos
Neg
Pos
Neg
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Bilaga 2 – Information till dig som är kontakt till person med
bekräftad covid-19
Du har identifierats som en kontakt till en person som är smittad av det nya coronaviruset som
orsakar sjukdomen covid-19. Du själv har inte konstaterats vara smittad eller smittsam, men du
kan ha varit utsatt för smitta på ett sådant sätt att du kan bli sjuk och i så fall också bli smittsam.
Vid covid-19 blir en person smittsam från det att personen får symtom. Infektionen blir oftast lindrig med
milda luftvägssymtom och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på
sjukhus. En del kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk och magbesvär med diarréer. Det tar cirka 2
till 14 dagar från det att personen smittas till att den blir sjuk (inkubationstiden). Vanligast är fem dagar.
Smittsamhet kvarstår tills att en smittad person mår allmänt bättre och har varit helt symtomfri under två
dygn för personal dock minst sju dygn från första symtom, medan för brukare/patienter beräknas
smittfrihet vara aktuellt efter 14 dagar.
Covid-19 smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser eller hostar bildas
smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. När dropparna har fallit ned på ytor
eller föremål kan smittämnen föras vidare därifrån, oftast via händerna. För att bli smittad av covid-19
måste smittämnet hamna på slemhinnor i ögon, näsa eller mun. Smittan är känsligt för vanliga
rengöringsmedel som flytande tvål samt yt- och handdesinfektionsmedel som används i sjukvården. För
att undvika att bli smittad är det därför viktigt att vara noggrann med den egna handhygienen (tvätta
händerna) och att undvika att beröra sitt eget ansikte (ögon, näsa, mun) med otvättade händer.
Följ nedanstående instruktioner för att undvika smittspridning
 Ha goda hygienrutiner: tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och hosta i armvecket
eller i näsduk. Använd handdesinfektionsmedel vid behov. Hosta inte mot andra människor.
 Håll avstånd: I de fall du kan, håll ett avstånd till andra på cirka 2 meter.
 Inget symtom: Så länge du inte har några symtom kan du leva som vanligt.
 Om du har allmänna frågor om covid-19: ring telefonnummer 113 13 om du inte har några
symtom, men har allmänna frågor om covid-19. Information finns även på www.1177.se,
www.krisinformation.se och www.folkhalsomyndigheten.se.
 Om du får symtom på covid-19 (se ovan): Undvik att träffa andra människor än de som bor i
ditt hushåll. Det gäller tills du varit helt symtomfri under två dygn. Under den tiden får du inte
resa med allmänna kommunikationsmedel, som buss eller taxi, varken inom Sverige eller
utomlands.
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 Vid akuta symtom: Om du får akuta symtom och är i behov av sjukvård ska du kontakta vården
via 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177. Berätta att du varit utsatt för covid-19. Du ska inte
besöka sjukhus eller vårdcentral utan att ringa först.
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