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Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg i ordinärt
boende
Covid-19 är klassificerad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och är därmed
smittspårningspliktig.
Följ också de vårdhygieniska åtgärderna för patienter och personal vid smittspårning se Covid19 - misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg
1.a Indexfall patient i ordinärt boende
•

Kartlägg personal som varit i kontakt med indexfallet (inom 2 meter sammantaget mer än 15
min. under arbetspasset) från och med 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före
provtagning.

•

Exponerad personal ska informeras och vara observant på symtom i totalt 14 dagar.

•

Om personal använt munskydd och visir under hela vistelsen hos patienten är provtagning av
asymtomatisk personal inte nödvändig. Om provtagning blir aktuell se
provtagningsinstruktioner under rubrik 2.
Lista för kartläggning och provtagning

•

Personal som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar därefter ska avsluta sitt
arbetspass och provtas vid Region Skånes provtagningsenheter, Provtagning av kommunal
vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter. Personal med symtom ska inte arbeta i
väntan på provsvar.

1.b Indexfall personal i ordinärt boende
•

Kartlägg om personalen tjänstgjort i smittsam fas dvs 48 timmar innan symtomdebut eller 48
timmar före provtagning samt haft patient- eller personalkontakt (inom 2 meter sammantaget
mer än 15 min.).

•

Exponerad personal och exponerade patienter ska informeras och vara observanta på symtom i
totalt 14 dagar.

•

Om munskydd använts i alla kontakter mellan personal samt om personal använt munskydd
och visir under hela vistelsen hos patienterna är provtagning av asymtomatisk personal och
patienter inte nödvändig. Om provtagning blir aktuell se provtagningsinstruktioner under
rubrik 2.
Lista för kartläggning och provtagning

•

Personal som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar därefter ska avsluta sitt
arbetspass och provtas vid Region Skånes provtagningsenheter, Provtagning av kommunal
vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter. Personal med symtom ska inte arbeta i
väntan på provsvar.

•

Patienter som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar därefter ska provtas, se
provtagningsinstruktioner under rubrik 2.
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2. Tillvägagångsätt i de fall då provtagning blir aktuell i ordinärt boende
•

Kontakta ansvarig vårdcentral som blir smittspårningsansvarig för patienter och personal. Se
Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård och omsorg
-

Provtagning utförs 4 - 6 dagar efter exponering.

-

Både vaccinerade och ovaccinerade patienter och personal provtas.

-

Patienter provtas med PCR-test. Personal kan provtas med antigentest (enligt
Folkhälsomyndighetens krav på prestanda). Vid positivt antigentest bör provet
kompletteras med PCR-test.

-

Följ anvisningar från Klinisk mikrobiologi
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