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Screening av patient i samband med in-/utskrivning och
operationer under covid-19 pandemin
Screening får inte ersätta noggrann anamnes där patienter med även ospecifika
symtom, anamnestiskt fångas in och handläggs enligt gällande lokala rutiner.
Screening kan göras med antigentest eller PCR/snabb-PCR.
Positivt antigentest ska skyndsamt anmälas i SmiNet.

Akuta/planerade inläggningar:

1. Patienter som läggs in akut, inklusive eventuell anhörig/annan medföljare,
ska triageras för screening för Covid-19 enligt Triagering/provtagning covid19 (Centuri 59776) och patienten hanteras därefter (för barnpatienter, se punkt 4).
2. Patienter med misstänkta symtom hanteras på högriskspår till dess att de bedöms
inte smittsamma, se Triagering/provtagning covid-19.
3. Patienter utan symtom hanteras på lågriskspår, förutsatt att
ingen känd exponering föreligger, enligt Triagering/provtagning covid-19.
4. Barnpatienter som läggs in via Barnmottagningen
eller Akutmottagningen screenas enligt särskild rutin från
barnkliniken (Centuri 55634)
5. Patienter som ska utföra abort på gynavdelningen ska screenas i samband med
läkarbesöket på gynmottagningen.
6. Patienter med planerad inläggning (inläggning i samband med
operation, se nedan). Patienter som läggs in planerat, ska vara symtomfria och
screenas med antigen eller PCR på mottagning/avdelning i samband med
inläggning. OBS, ej snabb-PCR.
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Inför operation:

Länk till Svenska Läkaresällskapets Rekommendationer för säker kirurgi
Alla patienter ska tillfrågas om symtom, screening ersätter inte noggrann anamnestagning.
1. Alla vuxna patienter som ska opereras provtas oavsett akut, elektiv, inneliggande
eller poliklinisk kirurgi. Screening görs med PCR 2 dagar innan planerad operation
eller antigentest på operationsdagen. Ett svar är giltigt i tre dygn efter
provtagning. Provtagningen görs inom primärvården eller på respektive kliniks
mottagning enligt, Rutin vid screening inför operation,
(Centuri 57489). Ytterligare specificering finns i klinikspecifika rutiner.
2. Alla barn som ska opereras provtas oavsett akut, elektiv, inneliggande eller
poliklinisk kirurgi.
Samma rutiner gäller som för vuxna, se ovan, förutom att:
 Barn under 14 år måste provtas med PCR då antigentest inte är validerat.
Barnklinikens rutin gäller.
 Barnens PCR-svar, vid symtomfrihet och avsaknad av epidemiologi, får anses
vara giltigt i en vecka för att undvika upprepad provtagning.
3. Patienter som screenas på begäran inför operation på annan ort provtas enligt
önskan från mottagande sjukhus.
4. Planerade kejsarsnitt ska provtas inför operationen. Provet läggs upp från SpecMVC.

Inför onkologisk behandling

Individuellt beslut tas om patient bör screenas inför start av komplex
onkologisk behandling.

Patient som överförs från Östersunds sjukhus till annat sjukhus

Patienter ska provtas inför transport med Ambulansflyg, undantag kan göras
vid urakuta transporter. Samtransport får ske först om testet utfaller negativt i annat fall
transporteras patienterna en och en. Vissa sjukhus kräver negativt screeningprov innan
övertag av patienter, vilket de i så fall tydligt informerar om.

Patient som överförs från annat sjukhus till Östersunds sjukhus

Ingen screening krävs för patienter innan flytt från annat sjukhus till Östersunds
Sjukhus. Viktigt dock att säkerställa att ingen Covid-19 smitta förekommer på sändande
enhet vilket i så fall blir en anledning att kräva testning innan avfärd. Det är viktigt att veta
om patienten behöver hanteras som smittad eller ej vid ankomst. Patienter som inte redan
är screenade screenas vid ankomst till Östersunds Sjukhus.
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Patient som skrivs ut från sjukhus till Kommunal vård och omsorg

Alla patienter ska samordnas i LINK.
Sjukhuset informerar patienten och dokumenterar i utskrivningsplanen om nytt prov ska
tas. Utskrivningsplanen skrivs ut och lämnas till patienten i samband med utskrivningen.
1. Patient som vårdats för Covid-19
Ansvarig läkare gör bedömning om när patienten kan ses som smittfri och
isolering kan avslutas. Datum för detta ska överlämnas till mottagande enhet.
2. Patient som vårdats för annan åkomma än Covid-19
Alla patienter screenas på sjukhuset med antigentest på hemgångsdagen. Ny
provtagning dag 5 efter hemkomst, med antigen eller PCR.
Kommunens sjuksköterska tar provet, efter kontakt med HC för ordination, samt
bevakar provsvar i Cosmic.
3. Patient som skrivs ut från avdelning med känd smitta eller om patienten har
annan känd exponering för covid-19.
Patienten screenas med antigentest på hemgångsdagen. Fortsatt provtagning ska
ske enligt rutin Provtagning vid smittspårning av Covid-19 (Centuri 60470). När det
första provet är negativt ska patienten fortsatt betraktas som smittsam i väntan på
resultatet av nästa prov.
4. Patient som har hemtjänst, trygghetslarm eller serviceinsatser från kommunen
utan hemsjukvård (DSK)
Alla patienter screenas på sjukhuset med antigentest på hemgångsdagen. Ny
provtagning dag 5 efter hemkomst, med antigen eller PCR som ombesörjs och
hanteras av Primärvården. Hälsocentralens distriktssköterska bevakar i LINK att
nytt prov ska tas. Tid för nytt prov meddelas i utskrivningsplanen i
LINK. Hälsocentralens distriktssköterska bevakar provsvar och informerar
hemtjänstenheten. Om negativt provsvar skickas generellt meddelande i Cosmic
LINK. Om positivt provsvar kontaktas hemtjänstenheten per telefon, enligt
regionens rutin.
5. Rutin gällande screening vid växelvård inom kommunalt boende (Centuri 56419)
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