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Smittspårning och screening för covid-19 inom 

särskilt boende för äldre 

 

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av svår sjukdom eller 

död till följd av covid-19. Personer som bor på särskild boende 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, som 

en av flera åtgärder i hanteringen av covid-19 inom äldreomsorgen. 

 

Indikationer för provtagning 

Då covid-19 riskerar att drabba äldre och sköra personer särskilt hårt och 

symtombilden hos äldre vid infektion kan vara ospecifika ska frikostig 

provtagning för covid-19 göras vid nytillkomna symtom. 

Ett negativt provsvar tidigt i infektionsförloppet kan inte utesluta sjukdom. 

Förnyad provtagning kan därför behövas. 

Följ alltid basala hygienrutiner 

 

Smittspårning – provtagning kring nyupptäckta fall 

Syftet med smittspårning är att kartlägga eventuell smittspridning och tidigt 

upptäcka nya fall för att på så sätt kunna anpassa förebyggande åtgärder 

och stoppa fortsatt smittspridning. 

Viktiga moment i en smittspårning: 

 Inled smittspårning snarast då nytt fall konstaterats 

 Ta kontakt med smittskyddsenheten, 023-49 06 23. Upprätta en 

lista över personer som kan ha exponerats för smittan. Stöd för 

dokumentation kan erhållas från smittskyddsenheten( Checklista 

smittspårning) 

 Informera exponerade personal och brukare att vara uppmärksam 

på symtom, inkubationstid och åtgärder om hen får symtom, länk: 

Personal som exponerats för-coronasmitta  

 För att kartlägga situationen på aktuell avdelning bör brukare och 

personal, som exponerats för smitta provtas 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/5432a2ee66334b399b57230c6e570007/checklista-smittsparning.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/5432a2ee66334b399b57230c6e570007/checklista-smittsparning.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/5432a2ee66334b399b57230c6e570007/personal-som-exponerats-for-coronasmitta-eller-insjuknat-i-misstankt--eller-bekraftad-covid-19-infektion-3.0.pdf
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 Brukare med symtom provtas direkt, om negativt provsvar upprepas 

provtagning efter tre dagar. Brukare bör isoleringsvårdas i avvaktan 

på ny provtagning och provsvar 

 Brukare utan symtom provtas efter tre dagar. Brukare bör 

isoleringsvårdas i avvaktan på provtagning och provsvar 

 Personal provtas direkt, om negativt provsvar upprepas provtagning 

efter tre dagar. Personal utan symtom kan arbeta under perioden. 

 

Screening – provtagning vid inflyttning 

Med screening avses provtagning av symtomfria personer i samband med 

att de flyttar in på boendet eller återkommer till boendet efter inneliggande 

sjukhusvård. 

 Alla (utom de som tas emot efter genomgången covid-19 infektion) 

som flyttar in på boendet eller återkommer efter inneliggande 

sjukhusvård bör screenas för covid-19. Provet bör tas så att negativt 

provsvar finns till hands innan personen flyttar in, dock bör provet 

tas så nära inflyttning som möjligt 

 För personer med negativt provsvar tas ett nytt prov tre dagar 

senare. Personen bör isoleringsvårdas i avvaktan på ny provtagning 

och provsvar 

 Vid växelvård bör prov tas i samband med att personen skrivs in. 

Upprätta rutin där det tydligt framgår vem som är medicinskt 

ansvarig för provtagningen. För personer med hemtjänstinsatser 

rekommenderas provtagning efter tre dagar vid varje 

växelvårdstillfälle. Personen bör isoleringsvårdas i avvaktan på 

provtagning och provsvar. För övriga personer upprättas en 

individuell plan gällande provtagning. 

 

Provtagning av brukare 

 Ansvarig läkare på boende ansvarar för: 

 Att lämna ut provsvar 

 Ge förhållningsregler (Smittskyddsenhetens hemsida) 

 Klinisk smittskyddsanmälan behövs inte från och med 2020-05-05 

 

Uppgifter som behövs på provtagningsremiss: 

 Namn, personnummer 

 Namn på boendet 

 Symtom, smittspårning eller screening 
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Provtagning av personal 

Asylhälsan handhar den administrativa delen av provhanteringen.  

Verksamhetschef kontaktar Asyl- och migranthälsa helgfri måndag till 

fredag 08.00-16.00,  telefonnummer 0225-496596 alternativt via mail:  

asylochmigranthalsan.dalarna@ltdalarna.se 

 

Uppgifter som behövs på provtagningsremiss: 

 Namn, personnummer 

 Verksamhet (t.ex. Åkershem, Skogsgläntan) 

 Symtom, smittspårning  
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