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Screening för covid-19 av patient i samband med in-
/utskrivning

Uppdaterad 230228 Rutinmässig screening inför operation samt rutinmässig 
provtagning vid inläggning eller flytt till annat sjukhus avvecklas.

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, ska handläggas enligt ”Triagering/provtagning covid-
19” (Centuri 59776).

2. Patienter med misstänkta symtom eller känd exponering isoleras till dess att de 
bedöms inte smittsamma, se ”Triagering/provtagning covid-19”. 

3. Barnpatienter som läggs in via Barnmottagningen handläggs enligt särskild rutin 
från barnkliniken (Centuri 55634). 

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  
Provtagning endast vid luftvägssymtom. Gäller även ambulansflyg.
 
Patient som överförs från annat sjukhus till Östersunds sjukhus  
Ingen screening krävs för patienter innan flytt från annat sjukhus. Viktigt dock att 
säkerställa att ingen Covid-19 smitta förekommer på avsändande 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.

Patient som skrivs ut 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. 
Se länk Smittfrihetsbedömning, Folkhälsomyndigheten

https://centuri/RegNo/59776
https://centuri/RegNo/55634
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a4152a2ca43e49e49b14dfc4fe8e7cc9/vagledning-om-smittsamhetsbedomning-vid-covid-19.pdf
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2. Patient som skrivs ut från avdelning med utbrott eller om patienten har annan 
känd exponering för covid-19. 
Patienten screenas med antigentest på hemgångsdagen. Fortsatt provtagning ska 
ske enligt rutin. När det första provet är negativt ska patienten fortsatt 
betraktas som smittsam i väntan på resultatet av nästa prov. 

3. Rutin gällande screening vid växelvård inom kommunalt boende se Centuri  
56419 

https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/56419.pdf
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/56419.pdf

