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Screening för covid-19 av patienter i
slutenvården som skrivs ut till kommunal vård
och omsorg eller med palliativ vård

Med screening avses provtagning av symtomfria patienter. De provtas i
samband med att de skrivs ut till särskilda boenden, korttidsboenden eller
till ordinärt boende med hemtjänstinsatser/hemsjukvård/palliativ vård efter
inneliggande slutenvård. I första hand används PCR-provtagning. Även ett
antigentest godkännes vid prov 1 men prov 2 som tas 3-5 dagar senare på
boendet eller i hemmet ska vara PCR-prov.
Efterfråga om patienten har haft symtom (även lindriga) som kan tyda på
covid-infektion de senaste veckorna. PCR kan vara positiv i många veckor
efter genomgången infektion, trots att smittfrihet föreligger, se dokument
Kriterier för smittfrihets-bedömning.
Screeningprovtagning gäller inte patienter som haft covid-19 infektion,
bekräftad med provtagning, det senaste halvåret och som skrivs ut till
särskilda boenden, korttidsboenden eller ordinärt boende med
hemtjänst/hemsjukvård/palliativ vård.
Patienter som har vårdats kortare tid än 1 dygn eller endast har
trygghetslarm behöver inte screeningprovtas.
Vid frågor kontakta smittskyddsenheten eller infektionsjour.
Personer på boenden
Patient som skrivs ut till boende (ex SÄBO eller korttidsboende) behöver
provtas så att negativt provsvar finns till hands innan patienten skrivs ut.
Provet tas så nära utskrivning som möjligt, men tidigast 2 dagar innan
utskrivning.
Patienten behöver inte isoleringsvårdas i avvaktan på provsvar.
Patienter med positivt svar kan skrivas ut till kommunens korttidsplatser för
covidpatienter eller vårdas på covidavdelning tills smittfrihet.

Personer med hemtjänst/hemsjukvård
Patient med hemtjänst/hemsjukvård som skrivs hem till ordinärt boende
behöver provtas så att provsvar finns till hands innan patienten skrivs ut.
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Provet tas så nära utskrivning som möjligt men tidigast 2 dagar innan
utskrivning.
Vid positivt provsvar ska kommunen kontaktas. Dagtid enligt den rutin som
finns för utskrivningsprocessen till kommuner. Kvällar från 16.00 och helger
kontaktas jourhavande sjuksköterska i kommunen.
För telefonnummer, se ”Telefonnummer jourtid till alla kommuners
kontaktpersoner för info om provsvar covid-19 tilll personer med hemtjänst”
via länken http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000042 (gäller endast
slutenvården).
Meddelande angående provsvar (oavsett om positivt eller negativt) ska
finnas i SIP-modulen under ”medicinsk och omvårdnadsbedömning” innan
hemgång. Kommunens svarsmottagare skall informera hemtjänsten.
Personer med negativt provsvar provtas igen, 3-5 dagar efter hemkomst.
Primärvården ansvarar för den provtagningen och bevakar detta i SIPmodulen.
Personen uppmanas att hålla distans till anhöriga och andra
samhällskontakter tills provsvar kommit.

Personer med palliativ vård i hemmet
Patient som skrivs hem och har palliativ vård behöver provtas så att
provsvar finns till hands innan patienten skrivs ut. Provet tas så nära
utskrivning som möjligt men tidigast 2 dagar innan utskrivning.
Vid positivt provsvar ska ansvarig läkare i respektive palliativt team
kontaktas. Palliativ läkare nås via växeln. Ring via aktuellt team dagtid och
palliativ läkare i beredskap jourtid.
Personer med negativt provsvar provtas igen, 3-5 dagar efter hemkomst.
Ansvarig läkare i respektive palliativt team ordinerar och bevakar
provsvaret.
Personen uppmanas att hålla distans till anhöriga och andra
samhällskontakter tills provsvar kommit.

