1 (2)
Datum

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Nära vård

2020-07-20

Vårdval primärvård
Handläggare: Margareta Ehnebom

Till:
Verksamhetschefer på vårdcentral
Vårdvalsrådet

Information från Vårdval primärvård – Nr 20/20
Smittspårning och labb-remisser vid Covid-19
Som tidigare påtalats är det av vikt att rutiner för samverkan mellan vårdcentral och
ansvariga för äldrevården etableras. Eftersom ansvarig behandlande allmänläkare på
vårdcentralen är ytterst ansvarig för smittspårningen måste hen få uppgift om vilka
personer som ska provtas så att processen kring att ta fram provtagningsremiss och
etikett löper friktionsfritt.
I Folkhälsomyndighetens dokument Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och
omsorg för äldre skriver man på sidan 10:
”Behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens
för uppgiften ansvarar för att smittspårning genomförs.
Verksamhetsansvariga bör kunna ge underlag för smittspårningen. Där behöver framgå
vilka personer (omsorgstagare, personal och anhöriga) som varit i nära kontakt med den
sjuka personen under dagen innan hen fått symtom och efter symtomdebut, eller för
asymtomatiska fall från provtagningsdatum för PCR-positivt prov. Information behöver
även finnas om eventuella kontakter utanför boendet.”

Smittspårning inom LLS-boenden, kommunal hemsjukvård och hemtjänst
Vid smittspårning inom LLS-boenden, kommunal hemsjukvård och hemtjänst som inte
har utsedda ansvariga vårdcentraler i likhet med för SÄBO är det den vårdcentral som har
indexfallet (omsorgstagare eller personal) som ansvarar för smittspårningen av alla, inte
bara de som är listade hos dem.
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LABB-remisser vid Covid-19
Underlag för provtagningsremiss och etiketter skall ske från Cosmic i största möjliga del.
Pappersremisser får bara användas i undantagsfall. På labb-remissen skall antecknas det
boende/hemtjänstgrupp och ort som smittspårningen avser samt den vårdcentral och
allmänläkare som är ansvarig för smittspårningen.
Det skall också anges på labb-remissen om provtagningen avser patient eller personal.
Viktigt att en kontroll också görs om den provtagnes telefonnummer är aktuellt så att
detta kan läggas in i Cosmic för behandlande läkares/Vårdgarantienhetens möjlighet att
kontakta vid behov per telefon.

Journaldokumentation
I journalen för index-fallet ska det dokumenteras att smittspårning har startat och vem
som ansvarar för den. I journalen för varje person som provtas i smittspårningen ska
information om det också dokumenteras.

Instruktioner och informationsblad är uppdaterade 2020-07-17 (bifogas)
50925-12 Covid-19 Regionövergripande rutiner
52037-5 Coronavirus 2019 – provtagningsstrategi
53405-1 Ansvarsfördelning vid PCR-provtagning för Covid-19. I matrisen,
ansvarsfördelningen, framgår att numera sker en klinisk smittskyddsanmälan från
Vårdgarantienheten på alla - även de som egen-provtagit sig.
Hygienrutiner vid misstänkt eller konstaterad covid-19 inom särskilda boenden,
korttidsboenden samt LSS
Hygienrutiner vid misstänkt eller konstaterad covid-19 inom hemtjänst och hemsjukvård
Smittspårning vid covid-19 inom vård och omsorg i Västmanland
Information till dig med symtom på covid-19 som har lämnat PCR-prov
Information till dig med bekräftad covid-19
Information till dig som är närkontakt till person med covid-19

Med vänlig hälsning!
Maria Martinsson
Vårdvalschef primärvård

