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Smittspårning kring personal med covid-19 i slutenvård 

Detta dokument beskriver handläggning av situationer när personal har arbetat i anslutning till symtomdebut eller positivt PCR-prov.  

Nedan följer två olika flöden, ett för personal och ett för patient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En i personalen insjuknar med symtom.  

Provet blir POSITIVT för SARS-CoV-2.  

En i personalen utan symtom provtas av någon anledning. 

Provet blir POSITIVT för SARS-CoV-2. 

Denna individ kallas för index. Utgå från att smittsamhet 

föreligger 48 timmar innan symtomdebut. 

 

Denna individ kallas för index. Utgå från att smittsamhet 

föreligger 48 timmar innan provet togs.  

 

Som definition av nära kontakt gäller i regel ”inom två meter under sammantaget mer än 15 minuter”. 

1. Är det sannolikt att index har smittats av annan personal på enheten? Utför i så fall en tidig första provtagning. Välj ut personal 
som varit nära kontakter till index senaste veckan och ta prov på dessa så snart som möjligt. Gör ett urval på max 10 st. 
 

2. Kan index ha smittat någon? Provtagning av nära kontakter utförs som regel 3 och 5-7 dagar efter sista smittsamma kontakt. 
  

3. Allmänt: Personal kan arbeta i väntan på provsvar. Skärpt symtomkontroll och provtagning vid minsta symtom! Viktigt med fysisk 
distansering i sociala utrymmen! Munskydd i alla patientnära situationer. 

1. Smittspårning i personalgrupp. 

Kontakta Vårdhygien Skåne vid kännedom om covid-19 hos 

personal som har arbetat inom 48 timmar innan 

symtomdebut. Nedan finns generella smittspårningsprinciper 
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2. Smittspårning kring patienter. 

En i personalen insjuknar med symtom.  

Provet blir POSITIVT för SARS-CoV-2.  

 

Denna individ kallas för index. Utgå från att smittsamhet 

föreligger 48 timmar innan symtomdebut. 

 

En i personalen utan symtom provtas av någon anledning. 

Provet blir POSITIVT för SARS-CoV-2. 

 

Denna individ kallas för index. Utgå från att smittsamhet 

föreligger 48 timmar innan provet togs.  

 

Som definition av nära kontakt gäller i regel ”inom två meter under sammantaget mer än 15 minuter” samt även nära arbete med 

omvårdskrävande patient. 

1. Kan någon patient ha smittat index? Bedöm om inneliggande patienter med vårdtid >5 dagar på enheten kan utgöra smittkälla. 
Frikostig provtagning av patienter med misstänkta infektionstecken såsom oklar feber, andningsbesvär eller sänkt allmäntillstånd. 
 

2. Kan index ha smittat någon patient? Följande gäller även om index haft munskydd. Inneliggande patienter som bedömts som 
nära kontakter bör vårdas på enkelrum. Patienterna vistas på sina rum. Provtagning utförs i regel direkt samt 7 dagar efter sista 
smittsamma kontakt. I tillägg till munskydd bör vårdpersonalen använda visir vid vård av dessa patienter fram till negativt svar dag 
7. 
 

3. Observera informationsöverföring vid eventuell flytt. Patienter som skrivs ut till hemmet informeras om eventuell smitta. Tidigare 
provtagning kan bli aktuell i dessa fall. 
 

 

Kontakta Vårdhygien Skåne vid kännedom om covid-19 hos personal 

som har arbetat inom 48 timmar innan symtomdebut. Nedan finns 

generella smittspårningsprinciper 
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