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Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg – 
behandlingsansvarig läkares ansvar 
 

Utfärdare: Maria Marklund, Smittskyddsläkare Smittskyddsenheten Västerbotten,  

Anders Johansson, hygienöverläkare, Vårdhygien Västerbotten 

Fastställande:  2023-01-16 version 1.9 

 

Förändring sedan föregående version (2022-09-26): Borttagande av obligatorisk klinisk anmälan av 

behandlande läkare i Sminet vid PCR-verifierad covid-19. Laboratoriets anmälan till Sminet kvarstår. 

Behandlade läkares anmälan av positivt antigentest för covid-19 kvarstår. Språklig bearbetning samt 

ny titel, tidigare benämnd:  Smittspårning av covid-19 – allmänt och inom kommunal vård och omsorg. 

 

Bakgrund  

1 april 2022 upphörde covid-19 att klassificeras som samhällsfarlig och allmänfarlig. 

Smittspårningsplikt kvarstår dock inom vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt 

sjuka av covid-19 finns. Huvudsyftet med smittspårningen är att minska risken för smittspridning 

genom information och uppmärksamhet på symtom.  

 

Arbetsgång smittspårning covid-19 inom kommunal vård och omsorg 

Smittspårning vid förekomst av covid-19 hos brukare på särskilt boende (säbo) eller inom 

hemtjänst (hemsjukvård) 

Läkare på boende/säbo respektive behandlingsansvarig läkare för brukare i hemtjänsten ansvarar för 

att: (delar av uppdraget kan av praktiska skäl ske via sjuksköterska eller chef för boendeformen) 

• informera brukaren samt i vissa fall legal företrädare/anhörig. Patientinformation finns på 

Smittskyddsläkarnas hemsida. Finns brukaren inom hemtjänsten ska även hemtjänstchef 

informeras.  

• sätta diagnos i journalen 

• bedöma när brukaren anses smittfri och personal därmed kan sluta använda 

skyddsutrustning 

• tillse att ansvarig chef följer rutinen Instruktion för chefer inom kommunal vård och omsorg - 

smittspårning och utbrottshantering vid covid-19 som finns på Vårdhygiens hemsida. 

• Tillse att åtgärder omedelbart vidtas för att minska risken för smittspridning inom 

verksamheten. Chef på boendet följer Checklista vid utbrott av covid-19 på särskilt boende 

och handläggningsdokumentet Covid-19 - Vårdhygieniska rutiner inom särskilda 

boendeformer för äldre och LSS som finns på Vårdhygiens hemsida.  

• Tillse att chefer känner till och använder Rutin för anställda och studenter efter exponering 

eller misstänkt exponering för covid-19 som finns på Vårdhygiens hemsida.  

http://www.slf.se/smittskydd
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• Tillse att chefer känner till och använder de två informationsblad som finns för att informera 

brukare som har exponerats för smitta. Information till dig som bor på säbo och som har haft 

nära kontakt med person smittad av covid‐19 respektive Information till dig med hemtjänst 

som exponerats för covid-19.  

• Vårdhygien kan kontaktas vid frågor. 

 

Provtagning i samband med smittspårning på boenden och i hemtjänst  

Screeningsprovtagning av brukare är inte längre en rutinmässig åtgärd vid smitta på boenden eller 

inom hemtjänst. Uppmärksamhet på symtom och förebyggande åtgärder gäller fortsatt i 

smittspårningssituationer. Hemtjänstchef kan vid frågor få hjälp av hemsjukvårdssjuksköterska 

alternativt MAS. Vårdhygien kan rådfrågas vid behov. 

 

Smittspårning och anmälan i SmiNet vid positivt antigentest- eller PCR-verifierad covid-19 hos 

personal på säbo eller inom hemtjänst/hemsjukvård 

Regionens diagnostiska laboratorium anmäler alla sina positiva PCR-svar till SmiNet och dessa 

provsvar behöver därför inte anmälas av kliniskt ansvarig läkare.  

Vid positivt svar på regionen upphandlade antigentest gäller att den läkare som ordinerat provet 

ansvarar för att: 

• informera individen om det positiva provsvaret och uppmana denne att informera sin chef. 

Patientinformation som kan användas finns på Smittskyddsläkarnas hemsida 

• Den ordinerande läkaren ansvar för att sätta diagnos och smittspåra om inte annat 

överkommits med Vårdhygien.  

• Göra anmälan i Sminet vid positivt antigentest. 

 

Referenser 

Vårdhygien hemsida: https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-

vardriktlinjer/vardhygien/corona. Dokumenten som refereras i återfinns under rubrikerna Rutiner inom 

kommunal vård och omsorg samt Råd för chefer vid smittspårning 

Smittskydd Västerbottens hemsida: https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd  
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