2021-02-12

Anmälan i SmiNet
Startsidan nås via http://www.sminet.se/ men det finns också en genväg i melior/PMO

1. Välj elektronisk anmälan med login

2. Logga in på startsidan med den enhet där ansvarig läkare är registrerad

3. Välj diagnos i rullistan: Coronavirussjukdom (covid-19)

4. Fyll därefter i formuläret med ledning av de stödrutor som finns. Välj föreslagna alternativ där i
rullista. * obligatorisk information
 Anmälan avser: Nytt fall
 Personnummer
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5. När?


6. Var?





7. Hur?



Namn: Efternamn, förnamn
Grund för diagnos: Laboratorieverifierad för PCR, alternativt Positivt antigentest
Typ av infektion: Akut sjukdom alternativt Smittbärare utan symtom
Anledning till undersökning: Utredning av sjukdomssymtom alternativt Smittspårning

Insjukningsdatum: uppgift från patienten
Diagnosdatum: Uppgift saknas
Sannolikt smittland: uppgift från patienten
Smittort: uppgift från patienten alternativt Uppgift saknas
Insjuknandeort: uppgift från patient alternativt Uppgift saknas
Resespecifika uppgifter: enbart vistelse, ingen smittspårning kring resor

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Ja/Nej/Uppgift saknas, beroende på vilken
uppgift från patienten kan lämna
Smittväg (viktig uppgift för oss på smittskydd, fyll i så gott ni kan)
 Personkontakt = smitta via sociala kontakter, till exempel i hushållet, andra nära
kontakter
 Smitta genom yrket = smitta på arbetsplatsen, smitta mellan medarbetare
 Vårdrelaterad smitta som patient
 Vårdrelaterad smitta som personal = smittad av patient
 Annan yrkesrelaterad smitta = ej aktuellt vid covid-19
 Djurkontakt
 Annat = händelse med flera deltagare i ett slutet sällskap ex. fester, after work
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8. Övriga uppgifter av betydelse för smittskydd
 Huvudsakligt yrke/sysselsättning
 Arbetar inom vård- och omsorg
 Personal daghem/förskola/skola
 Annat
 Namn på förskola: Trots rubriken används detta fält till personens arbetsplats/skola. Fyll
dock endast i om personen vistats på sin arbetsplats under möjlig inkubationstid och
smittsamhetsperiod. Skriv exakt arbetsplats först, därefter ort, till exempel Medicinen 4,
SUS Malmö eller Hemtjänst Väster, Ängelholm. Mycket viktigt för att upptäcka kluster!
Finns två arbetsplatser, separera dem med snedstreck, t. ex. Linnéskolan Samhälle
årskurs 2, Hässleholm/Nisses mack, Tyringe. Övrig information om arbetsplatsen fylls i
under Övrig information nedan.
 Vaccinerad? Fyll i ja, nej eller uppgift saknas. Därefter antal doser och datum för senaste
vaccindos. I kommentar till vaccination-rutan kan man fylla i namnet på det givna
vaccinet, om det är känt.
 Allvarlighetsgrad: Uppgift saknas (vi har så ofullständiga data att det inte är lönt för er att
fylla i den uppgiften)
 Övrig information: Används till övriga sammanhang där smitta till och från personen kan
ha skett och ska ses som ett komplement till rutan Namn på förskola ovan. Även här är det
den kombinerade tidsperioden från inkubationstidens början till smittsamhetsperiodens
slut som är aktuell. Händelse med flera deltagare i slutet sällskap ex. fest, förenings- eller
motionsverksamhet. Börja med ort, därefter sammanhang och datum om enskild händelse
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9. Åtgärder
 Givna förhållningsregler: gäller fram till smittfrihet
 Inskränkningar som gäller arbete, skolgång…
 Skyldighet att informera vårdgivare…
 Skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner
 Har smittspårning påbörjats: Ja
 Ansvarig smittspårare: Eget namn och telefonnummer

10. Uppgifter om behandlande läkare
 Fyll ordinerande läkares namn
 Fyll i ditt eget namn
 Skicka!
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