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Smittspårning och screening för covid-19 inom 

kommunal vård och omsorg för äldre 

 

Personer som bor på särskilda boenden, LSS-boenden eller har andra 

kommunala vård- och omsorgsinsatser som exempelvis hemtjänst eller 

hemsjukvård är en grupp som utöver hög ålder ofta har medicinska tillstånd 

som gör dem än mer sårbara. Provtagning är en viktig del i arbetet med att 

förebygga smittspridning. Frikostig provtagning för covid-19 ska göras vid 

nytillkomna symtom. Ett negativt provsvar tidigt i infektionsförloppet kan 

inte utesluta sjukdom. Förnyad provtagning kan därför behövas.  

 

Smittspårning – provtagning kring nyupptäckta fall 

Syftet med smittspårning, kring person på boende, person med 

hemtjänstinsatser/hemsjukvård samt personal, är att kartlägga eventuell 

smittspridning och tidigt upptäcka nya fall. Detta för att kunna anpassa 

förebyggande åtgärder och stoppa fortsatt smittspridning.  

 

Viktiga moment i en smittspårning: 

 Regionens centrala smittspårningsgrupp leder 

smittspårningsarbetet. Gruppen tar kontakt med berörd enhetschef. 

 

 Enhetschef upprättar en lista över personer som kan ha exponerats 

för smittan (brukare samt personal med redan bekräftad covid-19 

genom PCR eller positivt antikroppstest sista halvåret exkluderas). 

Stöd för dokumentation kan erhållas från Smittskyddsenheten, se 

Checklista smittspårning Sammanställ smittspårningen med antal 

exponerade, antal provtagna, antal som haft symtom och antal 

positiva i provtagning. 

 

 Enhetschef informerar exponerad personal att vara uppmärksam på 

symtom, inkubationstid och åtgärder om denne får symtom, se 

dokument  Till dig som kan ha utsatts för coronasmitta 

 

 Person på boende/med hemtjänst/med hemsjukvård informeras i 

dialog med centrala smittspårningsgruppen. 

 

 

 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
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 För att kartlägga situationen på aktuell enhet bör person på 

boende/med hemtjänst/med hemsjukvård samt personal som 

exponerats för smitta provtas. Enhetschef ombesörjer provtagning i 

överenskommelse med centrala smittspårningsgruppen. 

 

 Person på boende/med hemtjänst/med hemsjukvård med symtom 

provtas direkt. Vid negativt provsvar upprepas provtagning efter 3-5 

dagar. Person på boende bör isoleringsvårdas i avvaktan på ny 

provtagning och provsvar. Person med hemtjänst/hemsjukvård bör 

uppmanas att hålla distans till anhöriga och andra 

samhällskontakter tills provsvar kommit. 

 

Om hög misstanke om smitta kvarstår, trots negativa provsvar, tas prov vid 

ytterligare tillfälle under inkubationstiden efter individuell bedömning. 

 

 Person på boende utan symtom provtas enligt överenskommelse 

med centrala smittspårningsgruppen. Denne bör isoleringsvårdas i 

avvaktan på provtagning och provsvar. 

 

 Person med hemtjänst/hemsjukvård utan symtom provtas enligt 

överenskommelse med centrala smittspårningsgruppen. Denne bör 

uppmanas att hålla distans till anhöriga och andra 

samhällskontakter tills provsvar kommit. 

 

 Personal provtas direkt, om negativt provsvar upprepas provtagning 

enligt överenskommelse med centrala smittspårningsgruppen. 

Personal utan symtom kan arbeta under perioden. 

 

 

Screening 

Med screening avses provtagning av symtomfria patienter i samband med 

att de flyttar in på boende eller skrivs ut från slutenvård. 

 

Screeningprovtagning gäller inte personer med redan bekräftad covid-19 

genom PCR eller positivt antikroppstest sista halvåret. 

 

 

 Person som flyttar in på boende behöver screenas för covid-19. 

Provet tas så att ett negativt provsvar finns till hands innan 

personen flyttar in. Provet bör tas så nära inflyttning som möjligt. 

För person med negativt provsvar tas ett nytt prov 3-5 dagar senare 

på boendet. Denne bör isoleringsvårdas i avvaktan på ny 

provtagning och provsvar. 
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 Vid växelvård behöver prov tas i samband med första 

växelvårdtillfället. En individuell plan upprättas för fortsatt 

uppföljning och provtagning. Anamnes är viktig vid varje 

växelvårdstillfälle för att bedöma risken för om personen kan ha 

utsatts för smitta och därmed hur screeningen ska utformas. 

Exempel på ökad risk för exponering kan vara om personen har 

deltagit vid större sammankomster, så som begravning, kalas etc. 

eller vistats i offentliga miljöer där det varit svårt att hålla fysisk 

distans till andra individer. Vid sådana tillfällen kan det vara aktuellt 

att isolera den boende i 3-5 dagar och ta prov. 

 

 Person som skrivs ut till boende efter inneliggande sjukhusvård 

behöver screenas för covid-19. Provet tas så att negativt provsvar 

finns till hands innan denne skrivs ut. Provet tas så nära utskrivning 

som möjligt men tidigast 2 dagar innan utskrivning. Personer som 

har vårdats kortare tid än 1 dygn behöver inte provtas. 

 

Person med positivt provsvar kan skrivas ut till kommunens 

korttidsplatser för covidpatienter eller vårdas på covidavdelning tills 

smittfrihet föreligger, se dokument Kriterier för 

smittfrihetsbedömning. Vid negativt provsvar tas ett nytt prov 3-5 

dagar senare på boendet. Isolering bör ske i avvaktan på ny 

provtagning och provsvar. 

 

 Person med hemtjänst/hemsjukvård som skrivs hem till ordinärt 

boende efter inneliggande sjukhusvård behöver screenas vid 

utskrivning, så att provsvar finns till hands innan denne skrivs ut. 

Provet tas så nära utskrivning som möjligt men tidigast 2 dagar 

innan utskrivning. Personer som har vårdats kortare tid än 1 dygn 

behöver inte provtas.  

 

Vid positivt provsvar ska kommunen kontaktas från slutenvården. 

Dagtid enligt den rutin som finns för utskrivningsprocessen till 

kommuner. Kvällar från kl. 16.00 och helger kontaktas jourhavande 

sjuksköterska i kommunen. 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 SIP-modulen. Personen uppmanas att hålla distans 

till anhöriga och andra samhällskontakter tills provsvar kommit. 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
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Screening för covid-19 av patienter i slutenvården som skrivs ut till 

kommunal vård och omsorg eller med palliativ vård     

                                      

                                           Provtagningsansvarig 

Provtagningsansvarig läkare i slutenvården respektive primärvården 

ansvarar för att: 

 lämna ut svaret på provtagningen  

 ge förhållningsregler vid positivt provsvar (Smittskyddsenhetens 

hemsida) 

 Smittskyddsanmäla (gäller åter från 201001) 

 

 

 

  

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19
https://www.regiondalarna.se/smittskydd
https://www.regiondalarna.se/smittskydd

