Tjänsteställe, handläggare
Smittskyddsläkaren

Datum
2021-06-15
Version 6

Ersätter version 5
2021-04-22

Sida
1(5)

Distribution

Smittspårare covid-19, Vårdhygien,
Vårdval Västernorrland,
Specialistvården, Västernorrlands
kommuner
Förändringar sedan version 5 (gulmarkerade):
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o
o
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o
o
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o

Sidan 2: Förskole-, skol- och fritidsmiljö hanteras separat inom miljö 4.
Sidan 2-3: Smittspårning för covid-19 utförs när lämpligt av särskilda smittspårare.
Verksamhetschef är ansvarig för att smittspårare har rätt kompetens för uppgiften och
för att rutiner finns för att följa upp och kvalitetssäkra smittspårningen.
Sidan 2: Person provtagen på Arlanda hanteras som person provtagen via 1177.
Sidan 3: Rubriken ”Grund för diagnos” i remiss till smittspårare är ändrad till ”Typ av
test”.
Sidan 3: Person med tolkbehov kan remitteras till smittspårare, ange tolkbehov och
språk under övrig information på remissen.
Sidan 4: Anmälan enligt Smittskyddslagen görs vid positiv antigentest där falldefinition
är uppfylld. Förtydligad instruktion för anmälan.
Sidan 4: Hantering av hushållskontakter uppdaterad avseende förhållningsregler och
journalföring samt länkar till smittskyddsblad och Försäkringskassan tillagda.
Sidan 4: Regelbundna möten hålls mellan verksamhetschef för Kvalitet och
patientsäkerhet och Smittskyddsläkaren för strategiska smittspårningsfrågor.
Sidan 5: Vaccinationsgenombrott och utlandssmitta ska rapporteras.

Ansvarsfördelning smittspårning avseende covid-19
Covid-19 är enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen
(2004:255) en allmänfarlig sjukdom och är därmed smittspårningspliktig. Omfattningen
av smittspårningen kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet samt
den fas i pandemin som regionen eller landet befinner sig i. Detta dokument
specificerar den ansvarsfördelning för smittspårning avseende covid-19 i Region
Västernorrland som gäller tills vidare under aktuellt epidemiologiskt läge och utgår från
Folkhälsomyndighetens Vägledning för smittspårning av covid-19.
Smittspårningen fokuseras till följande fyra miljöer enligt nedanstående
prioriteringsordning:
1. Vård och omsorg (omsorg i detta sammanhang innefattar äldreomsorg och
funktionshinderomsorg, men inte barnomsorg)
2. Riskländer för import av SARS-CoV-2
3. Hushållskontakter
4. Andra riskmiljöer för allmänheten (arbetsplatser, institutioner, sammankomster)
För information om miljö 2, se Vägledning för smittspårning av covid-19 och
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Folkhälsomyndighetens webbplats: Rekommendationer för dig som reser in i Sverige
från utlandet.
Smittspårning inom förskole-, skol- och fritidsmiljö hanteras som en separat inom miljö
4, se Vägledning för smittspårning av covid-19.

Ansvar för smittspårning
Den behandlande läkaren dvs. den läkare som ordinerat eller mottagit provsvaret är
ansvarig för att smittspårning utförs. Läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal
med särskild kompetens för uppgiften kan utföra smittspårningen (3 kap. 4§
Smittskyddslagen). Smittspårning avseende covid-19 remitteras när lämpligt till särskilda
smittspårare vid Pandemienheten, Kvalitet och patientsäkerhet. Vid otillräcklig kapacitet
hos särskilda smittspårare, kan behandlande läkare själv behöva utföra smittspårning.
Ansvarig verksamhetschef ska säkerställa att smittspårare för covid-19 har rätt
kompetens för uppgiften. Verksamheter som utför smittspårning ska ha rutiner för att
följa upp och kvalitetssäkra smittspårningsarbetet. Den person som har ett positivt
provsvar för covid-19 benämns hädanefter som indexpersonen.
Nedan framgår hur ansvar för smittspårning fördelas beroende på indexpersonens
aktuella situation:
Person provtagen via 1177 egen provhantering
Medicinskt ansvarig läkare, vid Pandemienheten, Kvalitet- och patientsäkerhet, är ur
juridisk synpunkt behandlande läkare för personer provtagna för covid-19 via e-tjänsten
1177.se egen provhantering (EP). De särskilda smittspårarna utför direkt smittspårning
för personer provtagna via 1177 egen provhantering.
Person provtagen på Arlanda
Samma rutin som för person provtagen via 1177 egen provhantering.
Person provtagen via primärvård eller annan poliklinisk vård
Behandlande läkare kan själv utföra smittspårningen, eller när lämpligt remittera den till
särskilda smittspårare för covid-19 enligt rutin beskriven nedan. Remittering kan endast
göras om indexpersonen bedöms kapabel att prata i telefon med smittspåraren.
Patient som sjukhusvårdas eller brukare inom äldreomsorg/hemtjänst/hemsjukvård/
funktionshinderomsorg/tandvård
Smittspårning inom vård- och omsorg (miljö 1) delegeras av behandlande läkare till
ansvarig chef (enhetschef eller motsvarande). Chef utför smittspårning innefattande
medpatienter, brukare inom samma enhet som indexpersonen och enhetens vård- eller
omsorgspersonal. Regionens vårdhygieniska funktion kontaktas för rådgivning och stöd
avseende smittspårning på vårdenheter och inom äldreomsorg inklusive hemtjänst samt
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hemsjukvård, regional tandvård och funktionshinderomsorg. Behandlande läkare kan
när lämpligt remittera smittspårningen i miljö 3 (hushållskontakter) och miljö 4
(riskmiljöer för allmänheten) till regionens särskilda smittspårare för covid-19 enligt
rutin beskriven nedan.
Personal inom vård och omsorg
Behandlande läkare ansvarar för att smittspårning utförs. Smittspårning inom vård och
omsorg delegeras i normalfallet till ansvarig chef (enhetschef eller motsvarande) som
kartlägger och informerar exponerade medarbetare och patienter/brukare. Regionens
vårdhygieniska funktion kontaktas för rådgivning och stöd avseende smittspårning på
vårdenheter och inom äldreomsorg inklusive hemtjänst samt hemsjukvård,
funktionshinderomsorg och regional tandvård. Smittspårning i miljö 3 och 4 kring
personal inom vård och omsorg kan när lämpligt remitteras till regionens särskilda
smittspårare för covid-19.

Remittering av smittspårning till regionens särskilda smittspårare för covid19
Remittering till regionens särskilda smittspårare för covid-19 görs genom att ett mejl
skickas till smittpårarnas funktionsbrevlåda covidsmittsparning@rvn.se. Remittering bör
ske utan dröjsmål för att smittspårningen ska vara meningsfull. Om möjligt bör mejlet
skickas från enhetens funktionsbrevlåda och inte från enskilda medarbetares
mejladresser. I mejlets ämnesrad ska ordet ”Remiss” anges och följande uppgifter ska
finnas i mejltexten (aldrig i ämnesraden):
Personnummer
Namn
Telefonnummer
Bostadsort
Provtagningsdatum
Remitterande enhet, behandlande läkares namn och telefonnummer
Typ av test: Ange PCR-test eller antigentest
Ev. övriga upplysningar, t.ex. tolkbehov (ange språk)
Om en del av smittspårningen redan utförts av behandlande läkare eller ansvarig chef
bör detta anges i remissen under övriga upplysningar för att undvika dubbelarbete.
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Smittskyddsanmälan
En behandlande läkare som konstaterar fall av covid-19 ska utan dröjsmål anmäla detta
till Smittskyddsläkaren (2 kap. 5§ Smittskyddslagen). Anmälan görs med fördel via
www.sminet.se. Särskilda smittspårare för covid-19 kan på uppdrag av behandlande
läkare ombesörja smittskyddsanmälan. Klinisk anmälningsskyldighet gäller både fall av
covid-19 som konstaterats med PCR-test och antigentest (s.k. snabbtest eller
patientnära analys, PNA) där falldefinition för anmälan enligt Smittskyddslagen är
uppfylld. I anmälan anges testmetod under rubriken ”Grund för diagnos”. Välj
”Laboratorieverifierad” om PCR-test är positivt och ”Positivt antigentest” om
antigentest är positivt), om båda tester är positiva anges båda dessa val.

Hantering av indexpersonens hushållskontakter
En person som delar hushåll med ett konstaterat fall av covid-19 benämns som
hushållskontakt och klassas som ett misstänkt fall av covid-19. Hushållskontakten ska
erhålla förhållningsregler enligt Smittskyddslagen av indexpersonens behandlande
läkare eller via regionens särskilda smittspårare. Förhållningsregler ska journalföras. Om
hushållskontakten får förhållningsregeln att inte gå till arbetet och inte har möjlighet att
arbeta hemifrån kan hen ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. För
hantering av hushållskontakter som är vaccinerade eller har genomgått tidigare covid19-infektion, se smittskyddsblad för hushållskontakter.

Organisation av regionens funktion särskilda smittspårare för covid-19
Regionens särskilda smittspårare för covid-19 är anställda vid Pandemienheten, under
verksamheten för Kvalitet- och patientsäkerhet. Smittskyddsenheten ansvarar för att
utbilda de särskilda smittspårarna för covid-19 i smittspårningsmetodik, tillhandahålla
mallar för smittspårningshandlingar och informationstexter som används i
smittspårningen. Smittskyddsenheten är tillgänglig för rådgivning i
smittspårningsärenden vardagar kontorstid. Veckovisa avstämningar sker mellan
särskilda smittspårare för covid-19 och Smittskyddsenheten för att identifiera och
utreda utbrott och kluster, förbättra rutiner och arbetssätt samt utbyta erfarenheter.
Regelbundna möten hålls mellan verksamhetschef för Kvalitet och Patientsäkerhet och
Smittskyddsläkaren för strategiska frågor, policy och verksamhetsplanering.

Rapportering till Smittskyddsläkaren
Regionens funktion för särskilda smittspårare för covid-19 ska veckovis rapportera till
Smittskyddsenheten, t.ex. i samband med veckovisa samarbetsmöten:
•

aktuell väntetid från positivt provsvar till inledd smittspårning

•

antalet väntande smittspårningsremisser
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eventuella andra iakttagelser gällande smittspårningens effektivitet

Vidare ska regionens särskilda smittspårare för covid-19 vid veckovis avstämning, eller
oftare vid behov, rapportera till Smittskyddsläkaren utbrott och kluster av covid-19 samt
redogöra för de miljöer i vilka smittspridning har konstaterats. Intern kommunikation
och samordning mellan smittspårarna för covid-19 är viktig för att tidigt upptäcka
utbrott/kluster. Om smittspårare upptäcker ett vaccinationsgenombrott (positivt test
för covid-19 minst 21 dagar efter första dosen vaccin mot covid-19) eller indexperson
med sannolik utlandssmitta, ska Smittskyddsenheten informeras via e-post enligt
separat rutin.
En behandlande läkare som misstänker ett kluster eller utbrott av covid-19 ska kontakta
Smittskyddsenheten (samhällssmitta, dvs. miljö 4) eller Vårdhygien (smitta inom vård
och omsorg dvs. miljö 1).
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