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Screening och smittspårning av covid-19 på kommunala korttidsboenden och 
särskilda boenden för äldre 
Regional rutin VGR, 200611 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening%20och%20smittsp%C3%A5rning
%20av%20covid-
19%20p%C3%A5%20kommunala%20korttidsboenden%20och%20s%C3%A4rskilda%20boenden%20f%C3%B6r%20%C3%A4l
dre.pdf?a=false&guest=true 

 
 

A. Screening 
 
 
Med screening avses provtagning av symtomfria personer i samband med att de flyttar in på 
boendet från hemmet eller kommer från annan vårdinrättning. Alla som flyttar in på boendet, 
oavsett varifrån de kommer, ska provtas. Undantag är personer med bekräftad covid-19 
infektion. Provet ska tas så att provsvar finns tillgängligt vid inflyttning men det får inte vara 
äldre än tre dygn. Är provet äldre än tre dygn på inflyttningsdagen måste nytt prov tas. Vid 
negativt provsvar ska ett andra prov tas på vårdtagaren tre dygn efter inflyttning. Prov ska alltid 
ordineras av läkare som är ansvarig för handläggning av provresultat.  
 
Ordinerande läkare:  

(1) För patienter på sjukhus - utskrivningsansvarig läkare.  
(2) För personer i ordinärt boende – samordningsansvarig vårdcentral/ läkare för det 

boende personen ska flytta till.  
(3) För personer på korttidsboende och SÄBO – samordningsansvarig vårdcentral/ läkare för 

boendet.  
 
Ansvar att initiera screening inför byte av vårdform:  

(1) Utskrivning från sjukhusvård till korttidsboende eller SÄBO - utskrivningsansvarig läkare 
på aktuell vårdavdelning.  

(2) Flytt från ordinärt boende till korttidsboende eller SÄBO - chefen på enheten dit 
vårdtagaren ska flytta kontaktar samordningsansvarig vårdcentral/ läkare för ordination 
och genomförande av provtagning. Detta gäller även vårdtagare som skrivs in för 
växelvård. För dessa vårdtagare bör dessutom en individuell plan för uppföljning och 
fortsatt provtagning upprättas av samordningsansvarig vårdcentral/ läkare.  

(3) Flytt mellan korttidsboende och SÄBO - chefen på enheten vårdtagaren ska flytta från 
kontaktar samordningsansvarig vårdcentral/ läkare för ordination. 
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B. Smittspårning 
 

 
All provtagning i samband med smittspårning ska ordineras av samordningsansvarig 
vårdcentral/läkare. Så fort ett nytt fall av covid-19 (personal eller vårdtagare) konstaterats ska 
samordningsansvarig vårdcentral/läkare kontaktas av enhetschefen eller sjuksköterska på 
boendet. Smittspårning ska genomföras vid nytt fall utan tidigare kända fall eller om inga nya fall 
de senaste 14 dagarna konstaterats.  
 
Ansvar för att leda och dokumentera smittspårning samt följa upp resultat åligger 
samordningsansvarig vårdcentral/läkare.  
 
Enhetschefer på boendet bistår med underlag för smittspårningen. Omfattning av provtagning 
med PCR av kontakter ska i normalfallet vara  

a) samtliga vårdtagare på aktuell enhet,  
b) personal som vårdat eller haft närkontakt med indexfallet (personen som föranlett 

smittspårningen),  
c) närstående i förekommande fall, det vill säga i de fall de har haft närkontakt med 

vårdtagaren inom inkubationstiden och därmed skulle kunna vara smittkälla,  
d) även personal som inte arbetar med vård och omsorg av vårdtagaren bör inkluderas i 

smittspårningen om de haft närkontakt medindexfallet.  
 
För personer med negativt provsvar upprepas provtagningen efter tre dygn. 
 
På lokal nivå kan sättas upp en plan för arbetsfördelning mellan boendet och 
samordningsansvarig vårdcentral/ läkare gällande information till exponerade, provtagning, 
överlämnande av Smittskyddsbladet, hantering av provsvaret och uppföljning. 
 
____________ 
 
 

Vårdhygien version 8 
Regional rutin VGR, 200615 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44910/V%C3%A5rdhygien%20-
%20Coronavirus%202019-nCoV.pdf?a=false&guest=true 

 
Förändringar i version 8 gäller huvudsakligen förtydligande av symtom, smittsamhet, 
provtagningsindikation, smittspårning och smittfrihetsförklaring. 
 
Kliniska symtom:  
Akut infektion med till exempel förkylningssymtom, hosta, andnöd, halsont och feber men  även 
bortfall av lukt- och smaksinne, allmän sjukdomskänsla med trötthet, huvudvärk, muskelvärk och 
mag-tarmbesvär, exempelvis diarré kan förekomma. Symtombilden varierar från mycket milda 
symtom till svår nedre luftvägsinfektion som kan krävaintensivvård.  
 
Misstänkt fall:  
Akut infektionsinsjuknande med symtom som beskrivs vid covid-19. Beakta även lindriga 
symtom, bortfall av lukt- och smaksinne kommer ofta tidigt, ibland före andra symtom. Finns 
epidemiologiskt samband med covid-19, till exempel hushållskontakt/oskyddad vårdkontakt till 
bekräftat fall, stärker det misstanken. 
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Smittfriförklaring: 
En person anses smittfri tidigast 48 timmar efter det att personen varit stabilt feberfri och 
allmänt förbättrad vid symtom som överensstämmer med covid-19, oavsett om diagnos är 
bekräftad via PCR eller inte. Kvarstående torrhosta, förlust av lukt- och smaksinne eller allmän 
trötthet utgör inget hinder för smittfriförklaring om minst 7 dygn från symtomdebut passerat.  
 
Utöver de 48 timmarna med stabil förbättring enligt ovan gäller:  
 

(1) För alla individer med positiv PCR krävs alltid minst 7 dagar från symtomdebut.  
(2) För patienter sjukhusvårdade pga covid-19 eller de med immunosuppression krävs längre 

tid till smittfrihet samt individuell bedömning av behandlande läkare. 
(3) För vårdtagare på eller som överförs till särskilt boende krävs minst 14 dygn från 

symtomdebut. För vårdtagare inskrivna i hemsjukvård eller med hemtjänst gäller 7 dygn 
från symtomdebut.  

(4) För vård och omsorgspersonal krävs alltid minst 7 dygn från symtomdebut förutsatt att 
man inte är PCR-provtagen med negativt fynd.  

(5) Symtomfria med positivt PCR-prov bedöms smittfria tidigast 7 dygn 
efterprovtagningsdatum. Utvecklas symtom efter provtagningen gäller insjuknandedagen 
enligt ovan. 

 
Provtagningsindikation för covid-19 (PCR) samt prioritering: 

(1) Alla inneliggande patienter på sjukhus och omsorgsboende/ institutionsboende eller de 
som är i behov av inneliggande sjukvård och omsorg med infektionssymtom som 
beskrivits för covid-19. 

(2) Patienter där behandlande läkare bedömer att tidig diagnos har betydelse för 
handläggningen av patientens grundsjukdom.  

(3) Patienter/vårdtagare som ska överföras till kommunalt korttidsboende eller SÄBO. 
(4) Personal inom vård och omsorg utifrån särskilda riktlinjer. 

 
Observera att negativt prov tidigt i infektionsförloppet inte kan utesluta sjukdom, förnyad 
provtagning kan därför behöva utföras. 
 
_______________ 
 
 

”Information till dig som provtagits för covid-19” 
Informationsbrev VGR, 200609 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/21e477c3-958d-4b66-
a7af-cb1c6848595c/Patientinformation%20till%20alla%20vid%20provtagning%20covid-
19%20version%204.pdf?a=false&guest=true 
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Medpro internt 
 

Samordningsansvarig vårdcentral/ läkare 
Krav- och kvalitetsboken Vårdval Vårdcentral 2020 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/4791f506-55e7-4622-
bd49-e95ebc731c2e/Krav-
%20och%20Kvalitetsbok%20V%c3%a5rdval%20V%c3%a5rdcentral%202020,%20beslutad%202019-09-
25.pdf?a=false&guest=true 

 

Med samordningsansvarig vårdcentral/ läkare avses den funktion som i närområdesplanen har 
givits ansvar för smittspårning på korttidsboenden och SÄBO vid utbrott av smittsamma 
sjukdomar. 
 
Dvs., om inte redan skett bör varje vårdcentraler samt jourcentralen i Åmål formellt etablera en 
samordningsansvarig läkare.  
 
_____________ 
 
 

Informationsbrev VGR till alla patienter som provtagits för covid-19 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/21e477c3-958d-4b66-
a7af-cb1c6848595c/Patientinformation%20till%20alla%20vid%20provtagning%20covid-
19%20version%204.pdf?a=false&guest=true 

 
Alla vårdcentraler i Medpro Clinic använder sig av ovan nämnt informationsbrevet VGR och 
lämnar brevet till alla som provtagits för covid-19. 
 
 
 
 
 
Ansvariga: 
Lena Larsson, COO 
Christian Donnerstag, CMO 
Danielle Braender, HR-chef 
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