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Åtgärder vid fall av covid-19 inom vård- 
och omsorg i regionen och 
kommunerna
Uppdaterad 230316. Generell smittspårningsplikt är borttagen men smittspårning kan 
fortsatt vara aktuellt vid misstänkt utbrott. Detta dokument ersätter Smittspårning covid-
19 - information till chefer inom region och kommunal vård och omsorg. Sedan 1 mars 
finns ingen organiserad smittspårningsverksamhet kvar.

Bakgrund
Risken för allvarliga konsekvenser av covid-19 är nu lägre både för samhället och för den 
enskilde individen, främst på grund av det skydd mot svår sjukdom och död som uppnåtts 
genom vaccination och/eller genomgången infektion. Detta har medfört att covid-19 
omklassificerades den 1 april 2022 från allmän- och samhällsfarlig sjukdom till 
anmälningspliktig sjukdom. 
Covid-19 är efter 15 mars 2023 inte längre smittspårningspliktig detta innebär
att det inte behöver göras en smittspårning med provtagning kring varje nytt fall som 
identifieras. Smittspårning kan fortfarande bli aktuell av samvårdade patienter eller 
omsorgstagare runt ett nytt oväntat fall, till exempel vid misstanke om smittspridning eller 
utbrott på en enhet inom känsliga miljöer så som sjukhusavdelning, LSS och SÄBO. 
Sedan 1 mars finns ingen organiserad smittspårningsverksamhet kvar.
Enheten ansvarar själv för att smittspårning utförs. 
Vårdhygien kan kontaktas för stöd vid behov. 

 
Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten

Vid konstaterad exponering av personal följs Arbetsmiljöverkets regelverk för listning 
av exponerad personal. Regelverket utgår från att SARS-CoV-2 klassas som ett smittämne av 
riskklass 3 och verksamhetschefen är ytterst ansvarig. 
Arbetsgivaren ska lista namn och personnummer på personal som exponerats. Instruktioner 
finns  Här  

Nedanstående rekommendationer syftar till att minimera smittspridning inom vården.

Provtagning rekommenderas 
Vid symtom på covid-19 hos:

 personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för 
fortsatt patienthandläggning 

 patienter inom hälso- och sjukvård där diagnos kan ha betydelse för fortsatta 
vårdhygieniska åtgärder 

 omsorgstagare inom omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli 
allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas och där diagnos kan ha betydelse för 
fortsatta vårdhygieniska åtgärder 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/dokumentation-av-exponering/
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 Personal med symtom behöver inte provtas men ska stanna hemma i enlighet med 
Rutin för personal med luftvägssymtom under covid-19 pandemin. 

 Om personal ändå har testat positiv med annat antigentest än regionens ska det 
bekräftas med regionens antigentest från Panbio eller PCR. För återgång i arbete se 
smittsamhetsbedömning här

Information om provtagning 
Provtagning kan ske med antigentester och/eller PCR. 
PCR prov rekommenderas vid symtom men vid känd exponering av covid-19 kan antigentest 
användas.

Antigentest: Är snabbtest som kan analyseras på plats och ger svar inom 15 min. De tester 
som rekommenderas är Panbio, nasopharynx, dessa kan beställas via WebSesam. Rutin för 
hantering av provsvar måste göras av varje arbetsplats. Fördelen med antigentest är att det 
ger snabbt svar och kan på så vis leda till tidigare identifiering av nya fall. Nackdelen är att 
de inte är lika känslig som PCR. Dessutom har antigentest visat sig vara mindre sensitiva för 
de nya varianterna av omikron. 
Inom kommunen måste rutinen läsas inför användandet se Antigentest inom kommunal 
vård- och omsorg.
Patient som ingår i smittspårning vid utbrott och har symtom på covid-19 med negativt 
antigentest ska även provtas med PCR.

PCR: Är ett prov som analyseras via laboratorium och svaret kommer vanligen inom ett 
dygn. Detta prov är väldigt känsligt och hittar smittan i ett tidigare skede än antigentest. 
Information kring provtagning med PCR finns på 1177.se om inte organisation för 
provtagning på arbetsplats finns. 

Om provtagning bedöms behövas

Provtagning med PCR
 Provtagning 4 dagar efter exponeringstillfälle eller så nära denna dag som möjligt.

Provtagning med antigentest
 3 + 5 dagar efter exponeringstillfälle, eller så nära dessa dagar som möjligt. 
 Vid positivt antigentest skall SmiNet-anmälan göras eller info lämnas enligt Antigentest 

inom kommunal vård- och omsorg

 Vid tillkomst av symtom eller tilltagande symtom ska ny provtagning utföras snarast 
även om senaste testresultat var negativt. Detta gäller oavsett om den första 
provtagningen gjorts med antigen eller PCR.

Vid utbrott 
Med utbrott menas flera fall där smittan misstänks ha skett på enheten. 
Det kan då vara relevant att provta symtomfria patienter, omsorgstagare eller personal som 
blivit exponerade. 

https://centuri/RegNo/56149
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2023/03/covid-19-lakarinformation-20230315.pdf
https://centuri.regionjh.se/St%C3%B6d,%20Service%20och%20samverkan/ExportedFiles/66154.pdf
https://centuri.regionjh.se/St%C3%B6d,%20Service%20och%20samverkan/ExportedFiles/66154.pdf
https://centuri.regionjh.se/St%C3%B6d,%20Service%20och%20samverkan/ExportedFiles/66154.pdf
https://centuri.regionjh.se/St%C3%B6d,%20Service%20och%20samverkan/ExportedFiles/66154.pdf
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Bedömning av vilka personer som behöver provtas görs av verksamheten kontinuerligt. 
Vid behov av rådgivning kan Vårdhygien kontaktas.

 All personal bör kontinuerligt bära munskydd. 
 Personal måste som alltid följa basala hygienrutiner. 
 Håll avstånd tillvarandra 2 meter, då detta är möjligt. Glöm ej hålla avstånd även i 

fikarum (minimera antal personer i rummet utifrån storlek så avstånd kan hållas, 
vädra) samt omklädningsrum. Undvik fysiska möten.

 Uppmana personal att inte arbeta på andra enheter under tiden utbrottet pågår.
 De som haft bekräftad covid-19 under de senaste 3 månaderna och är symtomfria 

behöver inte provtas.
 Ett utbrott är över när det inte blivit några nya fall på 7 dagar.

Smittspårning vid utbrott
 Identifiera exponerade patienter och lista dessa, vg se listor på sista sidan. För 

personal vg se arbetsmiljöverkets information ovan.
 Symtomdebut eller positivt provsvar om inga symtom föreligger räknas som dag 

noll. Smittspårning ska göras från 48 timmar innan dag noll om index har symtom. 
Om index är symtomfri genomförs smittspårning från provtagningsdatum.

 Kontakta ansvarig läkare för kännedom om att smitta föreligger på enheten, då 
denne vid behov behöver stå för ordination av prover för patienter. 

 Personal med symtom förenliga med Covid-19 behöver inte provtas men ska stanna 
hemma i enlighet med Rutin för personal med luftvägssymtom under covid-19 
pandemin. 

 Provtagning av asymtomatisk personal kan efter samråd med Vårdhygien bli 
aktuellt.

 Vid negativt antigentest i samband med symtom ska även PCRprov tas.

Följande bedöms som exponerade och ingår i smittspårning
 Som exponering räknas sammanlagd tid >15 min närmare än 2 m (inom 24 tim) om 

ingen av de inblandade hade munskydd. 
 Om index och/eller den exponerade hade munskydd räknas minst 1 timmes 

exponeringstid.
 Exponerade bör under inkubationstid undvika nära och längre kontakt med kollegor 

som tex lunch, möten och andra sammankomster samt kontinuerligt bära 
munskydd under 7 dagar efter exponering. 

För hantering av exponerad patient på vårdavdelning se Här

För hantering av exponerad medborgare/boende på SÄBO se Här

LSS

 Inom LSS gruppbostad bör smittspårning utföras vid utbrott endast om en 
medicinsk bedömning identifierar person/personer som riskerar allvarlig sjukdom 
av covid-19.

https://centuri/RegNo/56149
https://centuri/RegNo/56149
https://centuri/RegNo/56055
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/55993.pdf
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Länkar till rutiner och listor      
1. Lathund för val av skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad covid-19 

(56509)      
                                                               

2. Personlig skyddsutrustning vid covid-19 (56060)

3. Riktlinje för arbetsgivare med vård- och omsorgspersonal med 
luftvägssymtom under covid-19 pandemin (56149)

4. Lista patienter/medborgare som utsatts för covid-19 (60452)

5. Lista personal som utsatts för covid-19 (60451)

6. Antigentest inom kommunal vård-och omsorg (66154)

7. Symtomkontroll i samband med covid-19 - riskbedömning av patient 
(56678)

8. Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19 ,sid 2           
Vaccinationsstatus påverkar inte bedömningen om smittsamhet.

9. Vård av patient med misstänkt eller konstaterat fall av Covid-19 (Regionen)

10. Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertagande av patienter med misstänkt 
eller konstaterad covid-19 inom särskilt 
boende/kortidsenhet LSS samt hemtjänst (55993)   

11. Munskyddsanvändning, som source control (61920)

12. Patientinformation covid-19  Smittskyddsblad

https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/56509.pdf
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/56509.pdf
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/56509.pdf
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/56060.pdf
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/56149.pdf
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/56149.pdf
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/60452.xlsx
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/60451.xlsx
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/66154.pdf
https://centuri.regionjh.se/St%C3%B6d,%20Service%20och%20samverkan/ExportedFiles/56678.pdf
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2023/03/covid-19-lakarinformation-20230315.pdf
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/56055.pdf
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/55993.pdf
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/55993.pdf
https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/55993.pdf
https://centuri.regionjh.se/St%C3%B6d,%20Service%20och%20samverkan/ExportedFiles/61920.pdf
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2023/03/covid-19-patientinformation-20230315.pdf

