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Förklaring av begrepp och länk till aktuella dokument 

• Behandlande läkare = provtagande läkare, är vanligtvis en läkare på vårdtagarens eller 
personalens listade vårdcentral. Denna är också smittspårningsansvarig läkare.

• Enhetschef: enhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) eller Socialtjänstlagen (SOL).

• Om provtagning sker via egentest anger personalen en vårdcentral. Om provet är positivt blir en 
läkare på den angivna vårdcentralen (oftast personalens listade vårdcentral) behandlande läkare.

• Behandlande läkare och enhetschef kan kontakta respektive vårdhygienisk enhet eller 
smittskyddet vid behov av stöd.

• Index = varje person med konstaterad covid-19 blir ett indexfall i en ny smittspårning.

• Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, 

Smittspårningslistor att använda inom kommunal vård och omsorg
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https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening och smittsp%C3%A5rning av covid-19 p%C3%A5 kommunala korttidsboenden och s%C3%A4rskilda boenden f%C3%B6r %C3%A4ldre.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b02389a3-e583-4c02-ac3a-7c8de1560a5d/Lista f%C3%B6r smittsp%C3%A5rade kontakter till fall med Covid-19 2020-07-09.pdf?a=false&guest=true
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Covidpositiv vårdtagare 
Vid nytt fall kontaktar enhetschef i hemsjukvård/hemtjänst samordningsansvarig läkare.

Behandlande läkare (provtagande läkare) och enhetschef kartlägger och listar: 
- exponerad personal 

Blir nytt index = ny behandlande läkare/smittspårare

Om 
positiv

Exponerad personal

Enhetschef informerar:
Att hen har blivit utsatt för covid-19

Provtagning: 
-Vid symtom
-Vid två eller flera fall covid-19 med möjlig koppling rekommenderas provtagning

Personalen rapporterar provtagningsresultatet till sin enhetschef.
Om ett positivt prov har tagits som egentest ska personalen också meddela sin 
behandlande läkare (listad vårdcentral). 

Symtomfri personal kan arbeta i väntan på provsvar. 



Covidpositiv personal 
Vid nytt fall kontaktar behandlande läkare enhetschef för hemtjänst/hemsjukvård.

Behandlande läkare (listad vårdcentral eller den vårdcentral man angivit via egentest) och enhetschef kartlägger och listar:
- exponerade vårdtagare 
- exponerad personal/medarbetare

Exponerad personal/medarbetare
Enhetschef informerar:
Att hen har blivit utsatt för covid-19

Provtagning: 
-Vid symtom
- Vid två eller flera fall covid-19 med möjlig koppling 
rekommenderas provtagning

Personalen rapporterar provtagningsresultatet till sin 
enhetschef.
Om ett positivt prov har tagits som egentest ska personalen 
också meddela sin behandlande läkare (listad vårdcentral).

Symtomfri personal kan arbeta i väntan på provsvar. 

Covidpositiv vårdtagare
Blir nytt index = ny behandlande läkare/smittspårare

Covidpositiv personal
Blir nytt index = ny behandlande läkare/smittspårare

Om 
positiv

Om 
positiv
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Exponerad vårdtagare
Enhetschef informerar:
Att hen har blivit utsatt för covid-19
- test dag 3
- Vid symtom


