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Information till kommunerna Covid-19
BEDÖMNING S MITTFRI
Bedömning om patienten är smittfri ska göras av läkare utifrån givna anvisningar i Rutin Covid-19. Detta
gäller när patienten haft ett positivt svar eller om läkare tidigare bedömt ett negativt provsvar som
falskt negativt.

”Patient som ej vårdats på IVA beräknas vara smittfri 48 timmar efter symtomfrihet, dock minst 7
dagar efter symtomdebut. Om fortfarande kvarstående luftvägssymtom, beräkna smittfrihet 14
dagar efter symtomdebut”
Det är oerhört viktigt att när patient byter vårdform/ enhet att informationen förs vidare gällande
provtagningsdatum, vilket datum patienten bedöms som smittfri om en sådan bedömning gjorts. När
det gäller utskrivning från sjukhus är det i Utskrivningsraporten som detta ska skrivas. Om det är en
överlämning mellan olika verksamheter i kommunen behöver respektive kommun bestämma hur det
ska säkerställas. Frågan har t. ex kommit upp i samband med utskrivning från korttidsboende till
ordinärt boende där hemtjänst och kollegor inom kommunal hälso- och sjukvård tar över.
Om bedömningen ska göras i hemmet kan den ske i samråd med ansvarig sjuksköterska. Det är att
föredra att patienten är med i dialogen vid uppföljning, det kan ske via ett fysiskt, digitalt hembesök
eller högtalartelefon. Viktigt att bedömningen dokumenteras i båda huvudmännens journal och att
samtliga involverade verksamheter får informationen så att rätt skyddsutrustning kan användas.
Oavsett om provet tagits på sjukhuset eller i öppenvården kan Vårdcentralerna se provsvaret i
journalen.
Folkhälsomyndigheten ser över bedömning av smittfrihet, eventuellt kommer nya direktiv på måndag.
Men tillsvidare gäller ovanstående.

PROVTAGNING AV BRUKARE MED ENBART HEMTJÄNST
Rutinen för provtagning i hemsjukvård oavsett boendeform är nu kompletterad för brukare med enbart
hemtjänst. Kompletteringen är denna del i första stycket ”Brukare med enbart hemtjänst, även här tas
beslut om provtagning av ansvarig läkare, vid behov tillsammans med infektionsläkare. Ansvaret för
provtagningen ligger på ordinarie vårdcentral.”
I övrigt är det samma innehåll.

Trevlig helg!
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