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Lokal Rutin 

Screening – smittspårning inom kommunal 

vård och omsorg  

Syfte 

Syfte att beskriva åtgärder för att minska risken att vårdtagare inom kommunal 
vård och omsorg exponeras för covid-19, samt begränsa spridningen till 
vårdtagare och personal från nyupptäckta fall.  

I den lokala rutinen hänvisas till respektive ansvariga och kontaktuppgifter inom 
regionen.  

Bakgrund  

Screening inför inflyttning och smittspårning runt nya fall av covid-19 inom 
kommunal vård och omsorg bedöms därför som angelägna åtgärder för att minska 
förekomst och spridning av covid-19. Det är viktigt att vara frikostig med 
provtagning (PCR) för att påvisa covid-19 infektion i tidigt skede hos vård- och 
omsorgstagare samt personal, även vid ospecifika symtom. 
 
Smittspårning kring fall med nyupptäckt covid-19 (indexfall) innebär åtgärder för att 
identifiera och provta personer som kan vara möjlig smittkälla och andra som kan 
ha exponerats för smitta 
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Ansvariga  

Samordningsansvarande läkare Vårdcentral för samtliga SÄBO och LSS-boende 

inom Tibro kommun är Hemsjukvårdsläkare Närhälsan, kontakt genom 

Närhälsans aktutelefon 050440303. 

Provtagningsansvarig /behandlande läkare (Närhälsan eller Hälsocentralen) = 

Smittspårningsansvarig läkare (vid screening, smittspårning inom hemvård och 

hemsjukvård) 

Enhetschef inom vård och omsorg, LSS. 

Sjuksköterska som är ansvarig (kan vara för dagen) för respektive SÄBO, LSS 

boende och hemsjukvårdsområde 

Screening – se regional rutin 

Smittspårning – se regional rutin  

Lokalt  

Kontakta alltid Verksamhetschef för att vidare kontakta Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (Tillika Covidsamordnare i kommunen)  

Vårdhygien kan alltid kontaktas för bedömning avseende smittspårning om 

personal med bekräftad covid-19 visat sig arbeta med symtom. Vårdhygien skall 

alltid kontaktas vid misstanke eller bekräftad spridning av covid-19 på enheten. 

Vårdhygien kan alltid kontaktas vid frågor, tel. 0500-43 20 84. 

Inled smittspårning och provtagning snarast då nytt fall konstaterats. 

Smittsam fas räknas från 48 timmar före indexfallets symtomdebut. Om 

indexfallet är asymtomatiskt räknas smittsam fas från indexfallets 

provtagningsdatum. 

All provtagning samband med smittspårning ska ordineras av 

samordningsansvarig läkare, enligt ovannämnd.  

Så fort ett nytt fall av covid-19 (personal eller vårdtagare) konstaterats ska 

samordningsansvarig läkare kontaktas 

 

 

Länkar  
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Regional rutin Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och 

omsorg. Med flödeguide gällande smittspårning.  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening%2

0och%20smittsp%c3%a5rning%20av%20covid-

19%20p%c3%a5%20kommunala%20korttidsboenden%20och%20s%c3%a4rskilda%20b

oenden%20f%c3%b6r%20%c3%a4ldre.pdf?a=false&guest=true 
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