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Rutin  

Överlämning av smittspårningsarbete 
till Regional Smittspårningsenhet 
  

Syfte 

Stöd för behandlande läkare inom primärvården/vårdval vårdcentral vid covid-19 positiva fall. Vissa 
arbetsuppgifter åligger dock behandlande läkare, se nedan. 
  

Bakgrund 

Covid-19 är en anmälningspliktig och inom vård och omsorg smittspårningspliktig sjukdom. Enligt 
smittskyddslagen är det behandlande läkare som ansvarar för att smittspårning sker och blir 
avslutad. 
Regional Smittspårningsenhet upprättades för att stödja behandlande läkare inom 
primärvården/vårdval vårdcentral vid covid-19 positiva fall.  
  

Kommunal vård och omsorg 

Gällande personal vid kommunal vård och omsorg, boende eller brukare åligger dessa uppgifter 
vårdcentralens behandlande läkare. se rutin inom kommunal vård och omsorg (länk) 
Den vårdcentral som kommunens personal anger som svarsmottagare ansvarar för uppföljning av 
provsvar med information om förhållningsregler, smittskyddsanmälan och smittspårning av 
kontakter. Dessa ärenden skall inte överlämnas till RSE  
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Beskrivning överlämning vid positivt provsvar: 

För Närhälsans vårdcentraler + de som har AsynjaVisph: 

1. Säkerställ att det finns ett telefonnummer inlagt i journalen eller att det finns på 
provsvaret. 

2. Välj Nytt à Konsultationsärenden à Beställning av konsultation à välj mottagare 
”Regional Smittspårning 2” 

3. Under Diagnos/Fråga – skriv önskan om övertag.  

4. Under Anamnes – skriv provtagningsdatum samt svarsdatum. Skriv även om det är 
ett antigentest som är taget. 

5. Välj Skicka 

  

  

För privata vårdcentraler som inte använder AsynjaVisph: 

1. Ring till röstbrevlåda 010-441 20 20 

2. Tala in följande:  

a. Namn på vårdcentral 

b. Direktnummer till vårdcentral, ett nummer ni svarar på. 

c. Behandlande läkare 

d. Patientens personnummer och namn 

e. Patientens telefonnummer 

f. Provtagningsdatum, svarsdatum och om det är ett antigentest. 

  

Tänk på att 

Dokumentera i journalen att ärendet är överlämnat till Regional Smittspårningsenhet.  

Vid ofullständiga uppgifter i överlåtandet lämnas ärendet tillbaka till vårdcentralen.  

  

Kontakt 

Vid behov kan kontakt tas med Regional Smittspårningsenhet via telefonnummer 010-441 20 21, 
röstbrevlåda eller mail till funktionsbrevlåda regional.smittsparning@vgregion.se 

  

mailto:regional.smittsparning@vgregion.se
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Relaterad information 

Smittskydd Västra Götalands hemsida  

Smittspårning av covid-19   

Regional rutin för Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, version 4   

http://www.vgregion.se/smittskydd
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/smittsparning2/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening%20och%20smittsp%C3%A5rning%20av%20covid-19%20p%C3%A5%20kommunala%20korttidsboenden%20och%20s%C3%A4rskilda%20boenden%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre.pdf?a=false&guest=true

