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Vanliga frågor och svar om covid-19 i vården
Behöver smittspårning i vården göras under perioden med skärpta hygienrutiner?
Ja. Samma övervägande som tidigare gäller angående smittspårning, även om rutinerna kring
munskydd och visir tillfälligt är ändrade.

När kan antigentester användas för smittspårning kring medarbetare eller patienter som
har konstaterats ha covid-19?
Användning av antigentest för smittspårning vid konstaterade fall av covid-19 i vård och omsorg är
aktuellt då det föreligger en hotande utbrottssituation. Antigentester gör störst nytta då det rör sig om
en utökad provtagning och då snabbt svar är av avgörande betydelse. Exempel på sådana situationer är
1. En anhopning (≥ 3) av konstaterade fall bland personal utan säker källa utanför arbetsplatsen
2. Smittspårning kring ett indexfall med sedvanlig PCR-testning identifierar flera asymtomatiska
bärare
3. Patient insjuknar oväntat på slutenvårdsavdelning eller Säbo och det bedöms att hen smittats
där. I detta fall bör en bred och snar provtagning av samtliga vårdtagare och vårdpersonal på
enheten genomföras.
Se Smittskydd Skånes dokument om antigentester.

Vi har ett oväntat fall av covid-19 hos en patient på vår vårdavdelning, vad gör vi?
Säkerställ att patienten hanteras korrekt, att rutiner säkras upp för att undvika smittspridning, och inled
smittspårning. Se dokument Patient med konstaterad covid-19: vårdhygienisk handläggning på jourtid
av oväntat fall på vårdavdelning.

Personal utan adekvat skyddsutrustning har exponerats för patient med covid-19 i
öppenvård, vad görs då?
Identifiera exponerad personal och inled smittspårning. Se dokument Personal som exponerats för
patient med covid-19 i öppenvård.

Jag skall ta emot en patient med covid-19, vilka vårdhygieniska rutiner skall följas?
Välj PM utifrån verksamhet som du tillhör.

När kan patient räknas som smittfri från covid-19?
När kan personal räknas som smittfria och komma tillbaka i arbete efter covid-19?
Se dokument Smittskyddsblad covid-19, läkarinformation.
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Hur bedöms immunitet efter genomgången covid-19 hos patienter och personal?
Se dokument Folkhälsomyndighetens vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med
covid-19.

Personal har konstaterats positiv för covid-19 provtagen i personalprovtagning,
primärvård eller egenprovtagning, vad görs då?
Personalen får besked enligt smittskyddsblad via den enhet som tagit provet/centrala
smittspårningsenheten.
Bedöm behov av smittspårning enligt det dokument som gäller öppenvård, slutenvård eller övrigt

Vad görs om vårdpersonal fått covid-19 och är provtagen i den egna verksamheten?
Den egna verksamheten är ansvarig för information och handläggning enligt smittskyddsblad.
Bedöm behov av smittspårning enligt det dokument som gäller öppenvård, slutenvård eller övrigt.

Vad händer om vårdpersonal har partner, barn eller anhörig i hemmet med covid-19?
Vårdpersonal lämnar arbetsplatsen när den får kännedom om positiv provsvar hos hushållskontakt.
Provtagning görs dag 5 efter hushållskontaktens provtagningsdatum. Hänvisa till personalprovtagning, ange orsak smittspårning, positiv hushållskontakt. Se dokument Patientinformation till
hushållskontakt covid-19.

Var finns information om….
…munskydd och visir, PM, prioritering vid brist på skyddsutrustning, säkra besök, checklista
preventiva åtgärder covid-19, affischer och filmer? Det hittar du hos Vårdhygien.
…provtagningsindikationer, smittskyddsblad, läkarinstruktioner, antigentester, antikroppar,
utbildning? Det hittar du hos Smittskydd.
…provtagningsmaterial och analyser? Det finns hos Laboratoriemedicin.
… materialförsörjning, produktinformation och beställningar? Det finns hos Vårdgivare Skåne samt på
respektive intranät för lokal materialförsörjningsrutin.
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