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Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg
Smittspårning kring nyupptäckta fall på särskilt boende för äldre och korttidsplats
Indexfall patient på särskilt boende för äldre och korttidsplats
•

•

Kartlägg och provta:
- alla patienter på samma avdelning som indexfallet
- patienter från andra avdelningar som varit i nära kontakt (inom 2 meter sammantaget mer
än 15 min.) med indexfallet från och med 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar
före provtagning
- personal som senaste veckan haft patient- eller personalkontakt på den avdelning där
index vistas
- utskrivna patienter som vistats på samma avdelning som indexfallet den senaste veckan
Lista för kartläggning och provtagning
Personal som ingår i smittspårningen bör inte arbeta på andra enheter/avdelningar i väntan på
provsvar.

Tillvägagångsätt för provtagning vid smittspårning
•

Kontakta ansvarig vårdcentral som blir utbrottsansvarig för provtagning av patienter och
symtomfri personal. Se Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård
och omsorg
Ha en dialog med ansvarig läkare angående provtagning och provsvarshantering.
Provtagning av samtliga patienter och symtomfri personal som ingår i
smittspårningen.
Personer som fått vaccin mot covid-19 undantas inte från smittspårning.
Följande kan undantas från smittspårningen: Patienter och personal med
genomgången verifierad covid-19 de senaste tre månaderna.
- Följ anvisningar från Klinisk mikrobiologi.
Ange SMITTSPÅRNING samt namnet på SÄBO/korttid/LSS i anamnesrutan på
remissen. Om det vid smittspårning ska tas ett stort antal prover, >25, ska laboratoriet
förvarnas.
Provtagning utförs vid minst två tillfällen, det första tas så fort det är möjligt för att snabbt få
en uppfattning om utbrottets omfattning och upprepas efter sju dagar för att även fånga de som
varit i inkubationsfas.
Om patienter eller personal faller ut positivt i smittspårningen ska provtagning upprepas var
7:e dag tills inga nya fall konstaterats under den senaste veckan.
-

•

Patienter som får symtom under pågående smittspårning ska provtas så snart som möjligt.
Vårdhygien kan kontaktas för råd i dessa ärenden.
Följande ska undantas: Patienter och personal som blir positiva för covid-19 i provtagningen
ska inte provtas om.
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Personal som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar under smittspårningen 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.

Följ också de vårdhygieniska åtgärderna för patienter och personal vid smittspårning se Covid19 - misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg
Indexfall personal på särskilt boende för äldre och korttidsplats
•

•

Kartläggning av indexfall:
- Vid ett fall: Om personalen tjänstgjort under smittsam fas dvs 48 timmar innan
symtomdebut eller 48 timmar före provtagning samt haft patient- eller
personalkontakt ska smittspårning inledas.
I övriga fall rekommenderas ökad observans med symtomkontroll på personal och
patienter i 14 dagar samt frikostig provtagning vid symtom.
- Vid två eller fler fall av personal som har konstaterats på samma enhet/avdelning
inom ett tidsintervall på 14 dagar ska utbrott misstänkas och smittspårning inledas.
Vårdhygien kan kontaktas för rådgivning.

Vid smittspårning:
•
•

•

Kartlägg vilka avdelningar personalen har tjänstgjort på.
Provta:
- alla patienter på berörda avdelningar
- personal som under arbetstid varit i nära kontakt (inom 2 meter sammantaget mer än
15 min. under ett arbetspass) med indexfallet från och med 48 timmar innan
symtomdebut eller 48 timmar före provtagning
- patienter som den senaste veckan skrivits ut från berörda avdelningar
Lista för kartläggning och provtagning
Personal som ingår i smittspårningen bör inte arbeta på andra enheter/avdelningar i väntan på
provsvar.

Tillvägagångsätt för provtagning vid smittspårning
•

Kontakta ansvarig vårdcentral som blir utbrottsansvarig för provtagning av patienter och
symtomfri personal. Se Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård
och omsorg
Ha en dialog med ansvarig läkare angående provtagning och provsvarshantering.
-

Provtagning av samtliga patienter och symtomfri personal som ingår i
smittspårningen.
Personer som fått vaccin mot covid-19 undantas inte från smittspårning.
Följande kan undantas från smittspårningen: Patienter och personal med
genomgången verifierad covid-19 de senaste tre månaderna.
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Följ anvisningar från Klinisk mikrobiologi.
Ange SMITTSPÅRNING samt namnet på SÄBO/korttid/LSS i anamnesrutan på
remissen. Om det vid smittspårning ska tas ett stort antal prover, >25, ska laboratoriet
förvarnas.
Provtagning utförs vid minst två tillfällen, det första tas så fort det är möjligt för att snabbt få
en uppfattning om utbrottets omfattning och upprepas efter sju dagar för att även fånga de som
varit i inkubationsfas.
Om patienter eller personal faller ut positivt i smittspårningen ska provtagning upprepas var
7:e dag tills inga nya fall konstaterats under den senaste veckan.
-

•

Patienter som får symtom under pågående smittspårning ska provtas så snart som möjligt.
Vårdhygien kan kontaktas för råd i dessa ärenden.

•

Följande ska undantas: Patienter och personal som blir positiva för covid-19 i provtagningen
ska inte provtas om.
Personal som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar under smittspårningen 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.

Följ också de vårdhygieniska åtgärderna för patienter och personal vid smittspårning se Covid19 - misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg

Smittspårning kring nyupptäckta fall på LSS- boende
Om LSS-boende för vuxna innefattar gemensamma sällskapsutrymmen kan smittspårning bli aktuellt,
följ Smittspårning kring nyupptäckta fall på särskilt boende för äldre och korttidsplats.
Smittspårning inom LSS inleds i samråd med ansvarig i kommunen vid första fallet. Vårdhygien kan
kontaktas för rådgivning om det blir fler positiva fall i smittspårningen.
För smittspårning inom LSS för barn samt daglig verksamhet kontaktas Smittskydd Skåne.
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Smittspårning kring nyupptäckta fall i ordinärt boende
Smittspårning inleds i samråd med ansvarig i kommunen vid första fallet.
Indexfall patient i ordinärt boende
•

Kartlägg och provta personal som varit i nära 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.
Lista för kartläggning och provtagning

•

Personal som ingår i smittspårningen bör endast arbeta i exponerad arbetsgrupp i väntan på
provsvar.

Tillvägagångsätt för provtagning vid smittspårning
•

•

•

•

Kontakta ansvarig vårdcentral som blir utbrottsansvarig för provtagning av symtomfri
personal. Se Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård och omsorg
Ha en dialog med ansvarig läkare angående provtagning och provsvarshantering.
- Provtagning av symtomfri personal som ingår i smittspårningen.
Personer som fått vaccin mot covid-19 undantas inte från smittspårning.
Följande kan undantas från smittspårningen: Personal med genomgången
verifierad covid-19 de senaste tre månaderna.
- Följ anvisningar från Klinisk mikrobiologi
Ange SMITTSPÅRNING samt ORDINÄRT BOENDE och AKTUELLT
HEMVÅRDSOMRÅDE i anamnesrutan på remissen. Om det vid smittspårning ska
tas ett stort antal prover, >25, ska laboratoriet förvarnas.
Provtagning utförs vid ett tillfälle 5 dagar efter exponering samt om symtom uppstår under
utbrottshanteringen. Om provtagningstillfället infaller på en helgdag och inte kan utföras, får
prov tas nästkommande vardag.
Om personal faller ut positivt i smittspårningen kan det bli aktuellt med utökad provtagning.
Vårdhygien kan kontaktas för råd i dessa ärenden.
Följande ska undantas: Personal som blir positiva för covid-19 i provtagningen ska inte
provtas om.
Personal som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar under smittspårningen 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.

För vårdhygieniska åtgärder för patienter och personal vid smittspårning se Covid-19 misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg
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Indexfall personal i ordinärt boende
•

Kartläggning av indexfall:
- Vid ett fall: Om personalen tjänstgjort i smittsam fas dvs 48 timmar innan symtomdebut
eller 48 timmar före provtagning samt haft patient- eller personalkontakt ska smittspårning
inledas.
I övriga fall rekommenderas ökad observans med symtomkontroll på personal och
patienter i 14 dagar samt frikostig provtagning vid symtom.
- Vid två eller fler fall av personal som har konstaterats inom samma arbetsgrupp inom ett
tidsintervall på 14 dagar ska utbrott misstänkas och smittspårning inledas.

Vid smittspårning:
•

Kartlägg och provta:
- patienter som varit i nära kontakt med indexfallet (inom 2 meter sammantaget mer än
15 min.) från och med 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före
provtagning.
- personal som under arbetstid varit i nära kontakt med indexfallet, inom 2 meter
sammantaget mer än 15 min. under ett arbetspass, från och med 48 timmar innan
symtomdebut eller 48 timmar före provtagning.
- Lista för kartläggning och provtagning

•

Personal som ingår i smittspårningen bör endast arbeta i exponerad arbetsgrupp i väntan på
provsvar.

Tillvägagångsätt för provtagning vid smittspårning
•

Kontakta ansvarig vårdcentral som blir utbrottsansvarig för provtagning av patienter och
symtomfri personal. Se Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård
och omsorg
Ha en dialog med ansvarig läkare angående provtagning och provsvarshantering.
Provtagning av patienter och symtomfri personal som ingår i smittspårningen.
Personer som fått vaccin mot covid-19 undantas inte från smittspårning.
Följande kan undantas från smittspårningen: Patienter och personal med
genomgången verifierad covid-19 de senaste tre månaderna.
- Följ anvisningar från Klinisk mikrobiologi
Ange SMITTSPÅRNING samt ORDINÄRT BOENDE och AKTUELLT
HEMVÅRDSOMRÅDE i anamnesrutan på remissen. Om det vid smittspårning ska
tas ett stort antal prover, >25, ska laboratoriet förvarnas.
Provtagning utförs vid ett tillfälle 5 dagar efter exponering samt om symtom uppstår under
utbrottshanteringen. Om provtagningstillfället infaller på en helgdag och inte kan utföras, får
prov tas nästkommande vardag.
Om patienter eller personal faller ut positivt i smittspårningen kan det bli aktuellt med utökad
provtagning. Vårdhygien kan kontaktas för råd i dessa ärenden.
Följande ska undantas: Patienter och personal som blir positiva för covid-19 i provtagningen
ska inte provtas om.
-

•

•
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Personal som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar under smittspårningen 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.

För vårdhygieniska åtgärder för patienter och personal vid smittspårning se Covid-19 misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg
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