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Rutin

Överlämning av smittspårningsarbete
till Regional Smittspårningsenhet
Nyheter i och med denna revision är


Förtydligande kring smittspårning vid reinfektion

OBS överlämning till Smittspårningsenheten gäller ej antigentest!

Syfte
Stöd för behandlande läkare inom primärvården/vårdval vårdcentral vid smittspårning av covid-19positiva fall.

Bakgrund
Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som ger upphov till sjukdomen covid-19 är enligt
smittskyddslagen en samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Enligt
smittskyddslagen är det behandlande läkare som ansvarar för att smittspårning sker och blir avslutad.
Stora delar av smittspårningen kan patienten utföra själv och har också ansvar för att följa
instruktioner och förhållningsregler. Om patienten utför smittspårningen själv måste den bekräfta att
så har skett till smittspåraren. Om ansvaret för patienten har överlämnats till annan läkare när
provsvaret kommer blir denna behandlande läkare.
Regionhälsan har fått i uppdrag att inrätta en regional smittspårningsenhet för att stödja behandlande
läkare i primärvården med smittspårning av covid-19. Vissa arbetsuppgifter åligger dock
behandlande läkare, se nedan.

Kommunal personal
Personal som arbetar inom kommunal vård och omsorg och som
får covidliknande symptom, provtas i flertal fall via självtest/direkttest utan att det finns
en ordinerande läkare, se rutin inom kommunal vård och omsorg. Vid positivt svar
meddelar individen sin chef som inleder smittspårning på arbetsplatsen tillsammans med
samordningsansvarig vårdcentral/läkare. Den vårdcentral som kommunens personal anger som
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svarsmottagare ansvarar för uppföljning av provsvar med information om förhållningsregler, SmiNetanmälan och smittspårning av individens hushållskontakter. Ärendet skall inte överlämnas till
Regional smittspårningsenhet.

Beskrivning överlämning vid positivt provsvar
Regional smittspårningsenhet kan lämna muntligt provsvar och förhållningsregler till patient som
redan fått digitalt provsvar. Överlämning skall ske samma dag/snarast efter att provsvaret har
kommit.

För Närhälsans vårdcentraler
1. Innan du skriver ett elektroniskt konsultationsärende, gå in på patientuppgifter för att
säkerhetsställa att telefonnummer finns inlagt.
2. Välj Nytt –>Konsultationsärenden –> Beställning av konsultation –> välj mottagare
”Regional Smittspårning”
3. I Konsultationsärenden under Diagnos/Fråga - skriv ”Smittspårning”.
4. Under ”Anamnes” skriv provtagnings- och provsvarsdatum.
5. Välj “Skicka”

För privata vårdcentraler
1. Ring till telefonnummer/röstbrevlåda 010-441 20 20
2. Tala in följande:
o Namn på behandlande läkare
o

Läkarens arbetsplats/vårdcentral

o

Direktnummer till behandlande läkare/kontakt och internt/hemligt nummer som kan nås

av smittspårare vid behov
o

Patientens personnummer och namn

o

Patientens telefonnummer

o

Patientens provtagningsdatum

o

Datum för provsvar
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Tänk på att
Dokumentera i journalen att smittspårningsarbetet har överlämnats till Regional
smittspårningsenhet.
Vid ofullständiga uppgifter i överlämnandet lämnas ärendet tillbaka till vårdcentralen.
Detta gäller vid reinfektion: Om patienten har haft en PCR-positiv infektion de senaste 6
månaderna och blivit smittspårad i samband med detta, så görs som regel ingen ny smittspårning och
ärendet avslutas utan åtgärd av RSE. Ärendet återremitteras till behandlande läkare med
frågeställning om detta rör sig om en ny infektion som behöver smittspåras. I sådana fall emotser vi
en ny remiss med motivering.

Kontakt
Vid behov kan kontakt tas med Regional smittspårningsenhet via telefonnummer
072-203 08 62. Smittspårningsenheten motringer.
Röstbrevlåda för frågor från hushållkontakter rörande intyg för smittbärarpenning som
Smittspårningsenheten utfärdat: 010-4412021.
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Ansvar
Även om smittspårningsarbetet har överlämnats till Regional smittspårningsenhet är det behandlande
läkare som är fortsatt ansvarig för att smittspårningen utförs och avslutas enligt Smittskyddslagen.
Behandlande läkares ansvar


Behandlande läkare kan utgå från att smittspårningen avslutas om inget annat meddelas från
Regional smittspårningsenhet. De som arbetar vid Närhälsans vårdcentraler kan även
kontrollera att smittspårning har avslutats via Asynja Visph.



I de fall smittspårningen avslutats på vårdcentralen är det behandlande läkare eller av denne
utsedd smittspårare på vårdcentralen som sätter KVÅ-kod UX610 Smittspårning
avslutad (använd kontakttyp telefonkontakt eller notat).



Eftersom Regional smittspårningsenhet inte är en vårdenhet och inte har möjlighet att ta emot
patienter, måste vårdcentralen ta tillbaka patienten om något inte följer standardproceduren,
t.ex. de lägen då patienten har medicinska besvär eller andra behov.

Regionala smittspårningsenhetens ansvar
 Ge förhållningsregler till index och ev. hushållskontakter


Smittbärarpenningintyg utfärdas för de hushållkontakter vars index är överlämnat till
smittspårningsenheten.



Att överlämnat smittspårningsarbete blir avslutat.



Smittspårare gör klinisk anmälan till SmiNet.



Att meddela Smittskydd Västra Götaland om index-patient ej har medverkat till
smittspårning.



Smittspårningsenheten gör minst två försök att ringa index och skickar därefter sms med
begäran om att komma i kontakt. Om ingen kontakt kunnat upprättats trots detta, lämnas
ärendet tillbaka till vårdcentralen via telefonmeddelande/knappval 9.



I de fall smittspårningen avslutas på Regional smittspårningsenhet sätts KVÅ-kod UX610
Smittspårningen avslutad i smittspårningsenhetens journal.



Anmodar patienten att kontakta sin vårdcentral om de har medicinska besvär.

Relaterad information
Smittskydd Västra Götalands hemsida
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