
Utarbetat av Vårdhygien för kommunal vård och omsorg i Västra Götaland 2022-02-07 
 

Stöd för bedömning av vilka som ska inkluderas i smittspårning 

 

Syfte: Bedömningsstöd vid smittspårning enligt rutin Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg.  

Index: Smittspårning utgår alltid från bekräftade fall (= indexfall). För definition se rutin ovan.  

Smittsamhetsperiod: Nära kontakter inkluderas utifrån index smittsamhetsperiod. Det innebär 48 timmar innan första symtom alternativt från 

provtagningsdatum om index är asymtomatisk dvs inte får några symtom.                                                                            

Nära kontakt: Person som vistats sammanlagt >15 min inom 2 meter från index. Dessa 15 minuter kan vara utspridda på flera tillfällen under 

ett dygn och även kortare fysisk kontakt än 15 min kan inkluderas om index inte använt source control enligt rutin. 

Individuell bedömning: Bedömningen om en person ska inkluderas i en smittspårning baseras bl a på grad av kontakt, symtombild, 

smittsamhetsperiod och om personal använt skyddsutrustning/source control på ett korrekt sätt.  Överväg om utökad smittspårning bör 

genomföras om grundläggande vårdhygieniska rutiner inklusive basala hygienrutiner inte har tillämpats korrekt. 

Vid råd för bedömning om person betraktas vara nära kontakt, kontakta vårdhygien eller Smittskydd Västra Götaland. 

Förklaringar till tabellen nedan: 

• Skyddsutrustning (munskydd/andningsskydd och visir alternativt munskydd IIR och skyddsglasögon) används inom 2 meter från 
vårdtagare för att skydda bäraren (dvs personal).   

• Source control (munskydd) är främst tänkt att skydda omgivningen när bäraren är asymtomatisk/ presymtomatisk. 
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Indexfall  
 

 
Personal 
som arbetat med symtom 

 
Vårdtagare 
som insjuknat med symtom 

 
Personal 
som arbetat utan symtom 
under smittsamhetsperiod 

 
Vårdtagare 
som är utan symtom (som 
upptäcks tex vid screening, 
smittspårning) 

 
Ska vårdtagare inkluderas i 
smittspårningen? 

 
JA 
Inkludera de vårdtagare 
som bedömts som nära 
kontakter  
 
 

 
JA 
Inkludera de vårdtagare som 
bedömts nära kontakter 
 
 

 
NEJ 
Om index använt source 
control  
 
 

 
JA 
Inkludera de vårdtagare 
som bedömts som nära 
kontakter  

JA 
Inkludera de personer som 
bedömts som nära kontakter 
om index inte använt source 
control  
 

 
Ska övriga personer 
inkluderas i 
smittspårningen? 
Personal inklusive 
kringpersonal (tex 
lokalvårdare)  

 

JA 
Inkludera de personer som 
bedömts som nära 
kontakter 
 
 
 
 

 

JA 
Inkludera de personer som 
bedömts som nära 
kontakter, som inte använt 
skyddsutrustning  

 
NEJ 
Om index använt source 
control  
 
 

 
NEJ 
Exkludera de personer som 
använt skyddsutrustning  
 

NEJ 
Exkludera de personer som 
använt skyddsutrustning  
 

JA 
Inkludera de personer som 
bedömts som nära kontakter 
om index inte använt source 
control 

JA 
Inkludera de personer som 
bedömts som nära 
kontakter, som inte använt 
skyddsutrustning 
   

 


