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Kompetenskrav vid smittspårning av covid-19
Syfte och omfattning
Att klargöra vilka kompetenskrav som behövs för de som smittspårar covid-19 inom Region
Kalmar län.
Formellt ansvar gällande smittspårning
Vid misstänkt eller konstaterat fall av allmänfarlig sjukdom är behandlande läkare skyldig
att utföra en smittspårning enligt smittskyddslagen (3 kap. 4 § SmL 2004:168). Med
behandlande läkare avses den som ordinerat ett prov för en anmälningspliktig sjukdom (i
praktiken den person som står som provsvarsmottagare på provtagningsremissen).
Annan yrkesgrupp med särskild kompetens kan utföra smittspårning på uppdrag av
läkare (3 kap. 4 § SmL 2004:168). Även om smittspårningen har överlåtits har behandlande
läkare fortfarande ansvar för patienten i alla andra delar som omfattas av smittskyddslagen
(t.ex. att ge förhållningsregler och att följa upp dessa samt att anmäla till smittskyddsläkaren)
(2 kap. 5 § och 4 kap. SmL 2004:168).
Särskild kompetens hos legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för att
smittspåra covid-19
Särskild kompetens

Smittspårare ska ha
•

•

•
•
•

Medicinska kunskaper om covid-19
o Smittsamhet
o Smittvägar
o Inkubationstid
o Symtombild
Allmänna kunskaper om smittspårning och gällande regelverk
o Genomgången webbutbildning i smittspårning, Folkhälsomyndigheten och
Smittskydd Stockholm
o Kunskaper i hur en smittskyddsanmälan görs (i SmiNet)
Ett etiskt förhållningssätt
Grundläggande utbildning i samtalsmetodik
Personlig lämplighet

Smittspårare ska ha mycket god kunskap om följande material

•

Anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen, information från
Smittskyddsläkaren i Kalmar län – allmän information om smittskyddslagen
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•
•
•

Smittspårning av bekräftat fall av covid-19, riktlinje från Smittskyddsläkaren i Kalmar
län – fördjupad information om smittsamhet, smittvägar, inkubationstid m.m.
Behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19, riktlinje från
Smittskyddsläkaren i Kalmar län – mer praktiskt inriktad information med bland annat
en instruktion för hur smittskyddsanmälan ska fyllas i.
Dessutom ha god kännedom om övrigt informationsmaterial på
https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/coronavirusetcovid-19/smittsparning/
som ständigt uppdateras.

Smittspårare verksamma på smittspårningsenheten

Smittspårare verksamma på smittspårningsenheten ska dessutom ha god kunskap om vård och
omsorg och dess organisation för att kunna smittspåra i dessa miljöer. Smittspårare på
smittspårningsenheten erhåller dessutom ytterligare interna utbildningsinsatser, se
uppdragsbeskrivningen för smittspåningsenheten.

Ändringshistorik
Datum

Ändring

Utförd av

2020-11-26

Upprättat dokument

Lisa Labbé Sandelin

Smittskyddsläkaren
Postadress

Smittskydd och Vårdhygien
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Webbplats

E-post

Besöksadress

Telefon

Ltkalmar.se/smittskydd
Hus 17, plan 2
Länssjukhuset
Kalmar

smittskydd@regionkalmar.se
0480-81336

2 (2)

Fax

0480-845 31

