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Behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19

Omfattning och ansvar
Falldefinition bekräftat fall av covid-19 – vilka fall ska anmälas till smittskyddsläkaren?

Ett bekräftat fall av covid-19 är en patient med minst ett av följande kriterier:
•
•
•
•

positivt PCR-test (påvisande av nukleinsyra från SARS-CoV-2)
SARS-CoV-2 har isolerats från patienten
positivt antigentest i kombination med klinisk bild förenlig med covid-19
positivt antigentest hos hushållskontakt till bekräftat fall (oavsett symtom)

Observera att resultat från självtest d.v.s. där provtagning och tolkning av testresultat görs av
personen själv inte ska anmälas.
Misstänkt fall – ej aktuellt för anmälan, se föreskrift HSLF-FS 2020:45

•

•

Hushållskontakter, med eller utan symtom, till ett konstaterat covid-19-fall ska
anses vara ett misstänkt fall av covid-19 och ska delges förhållningsregler.
Observera att hushållskontakter blir bekräftade fall vid positivt antigen- eller PCRtest, oavsett förekomst av symtom.
En nära kontakt utan symtom som fått ett positivt testresultat med antigentest är ett
misstänkt fall av covid-19 och ska delges förhållningsregler. Observera att nära
kontakter utan symtom blir bekräftade fall först vid förekomst av positivt PCR-test.

Behandlande läkare

Riktlinjen gäller samtliga läkare i Region Kalmar län. Liksom vid andra anmälningspliktiga
sjukdomar är behandlande läkare den som ordinerat provet (i praktiken den person som står
som provsvarsmottagare på provtagningsremissen). Är patienten under vård av annan
ansvarig läkare är det fortfarande du som fått provsvaret som har ansvaret för att ha en dialog
med denne om vem som gör den kliniska anmälan. Provsvar får inte ställas till en funktion,
till exempel ”medicinjouren”. Varje enhet som handlägger patienter med bekräftad covid-19infektion måste ha en fungerande rutin för nedanstående.
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Behandlade läkares skyldigheter enligt smittskyddslagen vid bekräftat fall av
covid-19
Informera patienten muntligt och skriftligt om diagnosen. Utgå från Till dig med
bekräftad covid-19 och Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad.
2. Ge muntliga och skriftliga förhållningsregler. Dessa framgår av smittskyddsbladet
med patientinformation. Betona särskilt vikten av skyddsplikt. Förhållningsreglerna
ska dokumenteras i journalen (hänvisa till aktuellt smittskyddsblad).
Smittskyddsbladen finns på flera språk.
3. Smittspåra, se nedan.
4. Anmäla till smittskyddsläkaren via SmiNet, för mer info se nedan. Fyll gärna i
anmälan i samband med att patienten informeras om sin diagnos. Att anmälan är gjord
ska dokumenteras i journalen.
1.

Utför punkterna ovan i nämnd ordning och så snart som möjligt efter det att provsvaret
signerats. Se även Anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen,
Smittskyddsläkaren, Region Kalmar län.
Smittspårning av covid-19 – aktuell arbetsfördelning
Behandlande läkare ska alltid inleda smittspårning och därefter avsluta eller överlämna
denna till smittspårningsenheten. Detta ska dokumenteras i journalen. Från och med juni 2021
ska alla bekräftade fall av covid-19 smittspåras av smittspårningsenheten, se mer
information nedan. Smittskyddsanmälan ska göras skyndsamt så att smittspårningen kan
initieras omgående.
Aktuell information om SmiNet
Aktuell information om SmiNet inklusive nya rutiner för inloggning finns på SmiNet –
Samarbetsportalen Region Kalmar län.
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Arbetsflöde och prioriteringsordning vid bekräftat fall
Tabellen nedan visar det övergripande arbetsflödet. Varje enhet/förvaltning behöver ta fram
egna rutiner för varje steg. Prioriteringsordningen kan variera över tid.
Positivt
provsvar

Provtagning på hälsocentral,
sjukhus

Behandlande
läkare

Den läkare på enheten som beställt Läkare på smittspårningsenheten.
provsvaret.

Information till
bekräftat fall

Behandlande läkare ansvarar för
Smittspårare delger följande via omvänt ärendeflöde på 1177.se
att följande information delges
• Information (Till dig med bekräftad covid-19) på 1177.se i
patienten
samband med svaret.
• Länk till sidan Till dig med
• Smittskyddsblad bekräftat fall
bekräftad covid-19 på
• Smittskyddsblad hushållskontakter vid behov
1177.se. På denna sida finns
• Till dig som kan ha blivit utsatt för smitta av covid-19
även länkar till:
• Smittspårningsformulär-vid behov
• Smittskyddsblad bekräftat fall
• Smittskyddsblad
hushållskontakter vid behov
• Till dig som kan ha blivit utsatt
för smitta av covid-19
• Informera om att
smittspårningsenheten
kommer att kontakta
vederbörande för
smittspårning.

Smittspårning 1. Personal, brukare
eller patient inom
vård och omsorg
(ej barnomsorg)

Smittspårning överlämnas till
smittspårningsenheten.

2. Hushållskontakter

Smittspårning överlämnas till
smittspårningsenheten.

Egen provhantering, EP (självtest)

Smittspårningsenheten gör utökad smittspårning, ofta med stöd av
vårdhygien.

Behandlande läkare ska förvissa sig om att hushållskontakter
har fått förhållningsregler och är informerade om provtagning.
Smittbärarpenning till hushållskontakter utfärdas av läkare på
Samordning hälso- och sjukvård.

3. Vissa
utlandsvistelser

Smittspårning överlämnas till
smittspårningsenheten.

Smittspårningsenheten gör utökad smittspårning, se grupp 4. Extra
viktigt att säkerställa att förhållningsregler följs och att smittspårning
utförs noggrant.

4. Andra riskmiljöer
för allmänheten
(arbetsplatser,
sammankomster
osv)

Smittspårning överlämnas till
smittspårningsenheten.

Smittspårning sker enligt smittspårningsenhetens rutiner. Patienten
informerar sina nära kontakter. Smittspårning på arbetsplats eller i
verksamhet görs av chef eller verksamhetsansvarig med stöd av
smittspårare enligt ”När smittan kommer” och framtaget
informationsmaterial. Behandlande läkare eller smittspårare hjälper
till med smittspårningen om patienten inte själv vill eller kan
kontakta sina närkontakter. Samråd med smittskyddet vid misstänkt
utbrott.

5. Övriga fall

Smittspårning överlämnas till
smittspårningsenheten.

Smittspårning sker enligt smittspårningsenhetens rutiner. Patienten
informerar sina nära kontakter. Behandlande läkare eller
smittspårare hjälper till med smittspårningen om patienten inte själv
vill eller kan kontakta sina närkontakter.

SmiNetanmälan

Smittskyddsläkaren

Behandlande läkare ska SmiNetLäkare/smittspårare på smittspårningsenheten
anmäla. Smittspårningsenheten gör
sedan en kompletterande anmälan.
Webbplats

E-post

Ltkalmar.se/smittskydd

smittskydd@regionkalmar.se

3 (12)

Behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19
Smittskyddsläkaren

Smittspårning
Smittspårning innebär att den behandlande läkaren eller annan ansvarig är skyldig att ta reda
vem eller vilka andra som kan vara smittade eller blivit utsatt för smitta samt på hur en person
har blivit smittad. Vid misstanke om utbrott/klustersmitta behöver en utbrottsutredning göras.
Smittspårningens omfattning och innebörd kan variera beroende på omständigheterna i det
enskilda fallet och den fas i pandemin som landet eller regionen befinner sig i.
Behandlande läkare ska alltid inleda smittspårningen och det ska framgå av anmälan till
smittskyddsläkaren och i journalen att smittspårningen är påbörjad. Smittspårningen av covid19 kan överlämnas till smittspårningsenheten i vissa fall, för aktuell arbetsfördelning se sidan
2. Smittspårningsenheten följer den nationella prioriteringsordningen för smittspårning.
Smittspårning inom vård och omsorg ska alltid organiseras av smittspårningsenheten.
Smittspårningsenheten stöttar också företag och andra verksamheter vid utbrott. Samråd med
smittskyddet vid misstänkt utbrott i annan miljö. Utbrott på skolor och förskolor handläggs av
smittskyddet och/eller smittspårningsenheten.
En person med ett positivt provresultat ska få information om hur den ska smittspåra och
meddela sina närkontakter. Det är den smittades ansvar att informera sin
arbetsgivare/skola/förskola/annan verksamhet om smitta. Arbetsgivaren/verksamhetsutövaren
påbörjar sedan smittspårning enligt instruktioner i vägledningen "När smittan kommer" och
med stöd av smittspårare. Om en smittad inte kan eller vill kontakta sina närkontakter själv
görs detta av behandlande läkare, av smittspårare eller av verksamhetsansvarig. Då gäller
patientsekretess.
Smittspårningsenkät och informationsmaterial vid smittspårning

Gå igenom tillsammans med patienten var hen kan ha blivit smittad och vem som kan ha
utsatts för smitta. Använd smittspårningsenkäten som stöd vid samtalet eller skicka formuläret
”Smittspårning covid-19” i omvänt ärendeflöde i 1177 e-tjänster. Enkäten är en
smittspårningshandling som ska förvaras åtskilt från journalen. Gör en bedömning av vilka
som är exponerade kontakter och bestäm tillsammans med patienten hur dessa ska informeras.
Till exponerade närkontakter delas Till dig som kan ha blivit utsatt för smitta av covid-19 ut.
Till övriga (ej exponerade) i berörd verksamhet används Information till person som varit i en
verksamhet där det konstaterats covid-smitta. Dokument och informationsmaterial som
handlar om smittspårning finns samlade på Samarbetsportalen - Smittspårning.
Rekommendationer vid smittspårning av covid-19

Smittspårningen omfattar normalt nära kontakter som indexfallet hade 48 timmar innan hen
fick symtom, och under den period då hen bedöms vara smittsam, exempelvis till och med 7
dagar efter symtomdebuten för en person som inte behövt vårdas inneliggande på sjukhus, se
Smittsamhetsbedömning (Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid19). Smittspårning sker från och med provtagningsdatum för asymtomatiska fall.
Smittskyddsläkaren
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Graden av exponering är en viktig del av bedömningen när man tar ställning till vilka
kontakter i en smittspårning som ska provtas och vilka instruktioner som ges för att förebygga
smitta. Som en tumregel räknas en närkontakt som någon man träffat på mindre än 2 meters
avstånd under sammanlagt minst 15 minuter under ett dygn.
Vid frågor, kontakta smittskyddssjuksköterska, 0480-845 30 eller 0480-845 37. För fördjupad
information se riktlinjen Smittspårning av bekräftat fall av covid-19.
Smittspårning av hushållskontakter

En person med eller utan symtom som är hushållskontakt till ett konstaterat covid-19-fall ska
anses vara ett misstänkt fall av covid-19. Hushållskontakt anses vara en person som indexfallet
har delat boende med någon gång under smittsam fas. Smittsam fas räknas från 48 timmar
före indexfallets symtomdebut till i normalfallet >2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt
minst 7 dagar sedan symtomdebut (enligt Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet
vid covid-19). Om indexfallet inte haft eller har några symtom räknas smittsam fas från
indexfallets provtagningsdatum för positivt PCR-test eller antigentest. För fördjupad information
(bland annat när undantag kan göras) se riktlinjen Smittspårning av bekräftat fall av covid-19.
Förhållningsregler till hushållskontakter
Eftersom hushållskontakter misstänks vara smittade med covid-19 innebär att dessa ska få
förhållningsregler på liknande sätt som konstaterade indexfall av covid-19 och dessutom gäller
skyddsplikten enligt smittskyddslagen. Dela ut det särskilda smittskyddsbladet för
hushållskontakter. Givna förhållningsregler ska dokumenteras liksom eventuellt intyg som
utfärdats för att söka smittbärarpenning.
Provtagning av hushållskontakter

I Region Kalmar län rekommenderas asymtomatiska hushållskontakter att testa sig 5 dagar
efter det datum då index testade sig. Om dag 5 infaller på en helg bör provtagning ske på
närmast efterföljande vardag. Den som är provtagen ska stanna hemma i väntan på provsvar.
Om testning sker rekommenderas att förhållningsreglerna upphör vid negativt provsvar dock
tidigast 7 dagar efter indexfallets provtagningsdatum. Om hushållskontakten får symtom
under eller efter perioden då förhållningsreglerna gäller ska hen testas skyndsamt. Testning på
dag 5 rekommenderas även för asymtomatiska barn över 6 år. Varje positivt fall blir ett nytt
index i en ny smittspårning.
Provtagning sker via tidbokning på 1177.se eller, om självprovtagning inte går att utföra, via
vederbörandes hälsovalsenhet. Om provet tas på hälsocentralen är aktuell läkare på
provtagande enhet beställare och svarsmottagare. Om hälsocentralen enbart hjälper till att
utföra provtagning med självtestpaketet blir läkare på smittspårningsenheten behandlande
läkare. Vård- och omsorgspersonal kan också vända sig till sin hälsocentral.
Hushållskontakter blir bekräftade fall vid positivt antigen- eller PCR-test, oavsett förekomst
av symtom eller inte.
Smittskyddsläkaren
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Smittspårning efter vissa utlandsvistelser

För aktuell information se motsvarande avsnitt i Riktlinje för smittspårning av bekräftat fall
av covid-19. Behandlande läkare remitterar utökad smittspårning till smittspårningsenheten
via SmiNet-anmälan som därför ska göras skyndsamt.
Smittspårning på arbetsplatser och sammankomster

Detta gäller främst personal/personer som vistats nära varandra i en inomhusmiljö, under
längre tid och/eller haft ofta återkommande kontakt.
•
•
•

•
•

•

•
•

Inkludera alla som har haft nära kontakt med indexfallet och ge information till både
asymtomatiska och symtomatiska personer.
Uppmana alla nära kontakter med symtom att stanna hemma och testa sig.
Uppmana alla nära asymtomatiska kontakter att testa sig. Testning
rekommenderas ske direkt när den nära kontakten får information om möjlig
exponering (exponeringsdagen kallas dag 1) och därefter på dag 5 efter senaste nära
kontakten med indexfallet. Om mer än 7 dagar gått sedan senaste nära kontakten
rekommenderas ingen testning. På samma sätt rekommenderas till exempel endast ett
testtillfälle om närkontakten får information om exponering på dag 4 eller senare.
Alla som kan ska arbeta hemifrån under 14 dagar och bör under denna period
undvika att träffa andra utanför hushållet.
Den asymtomatiska närkontakt som inte kan arbeta hemifrån kan gå till arbete även i
väntan på provsvar. Om smittspårare så beslutar kan ytterligare ett testtillfälle ske
mellan dag 1 och dag 5 för att stoppa smitta på en arbetsplats där nära kontakter måste
vara på plats i väntan på provsvar. Det är också särskilt viktigt att distans kan hållas
till övriga medarbetare på arbetsplatsen. Tänk på att hålla avstånd även i
omklädningsrum och vid rast. Samåkning ska undvikas.
För barn i förskola och skola gäller särskilda rutiner, se avsnittet Smittspårning bland
barn och elever i förskola, skola och i fritidsmiljö i riktlinjen Smittspårning av
bekräftat fall av covid-19. Barn och unga i alla åldrar rekommenderas i första hand
provtagning via egenprovtagning med hjälp av sin vårdnadshavare, se 1177.se. Där
detta medför svårigheter kan provtagning ske på närmaste hälsocentral.
För hälso- och sjukvård och omsorg gäller särskilda rutiner, se vårdhygiens dokument.
Nära kontakter utan symtom som fått ett positivt testresultat med antigentest och
personer som vid screening, inom hälso- och sjukvårdens regi, fått ett positivt
testresultat med antigentest är ett misstänkt fall av covid-19 och ska delges
förhållningsregler. Observera att nära kontakter utan symtom blir bekräftade fall först
vid förekomst av positivt PCR-test.

Om det gäller det flera fall som är kopplade till samma miljö bör en samlad utbrottsutredning
utföras i samråd med smittskyddet och då eftersöks även smittkällan. Smittspårningsenheten
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stöttar företag och andra verksamheter vid utbrott och arbetet utgår från vägledningen När
smittan kommer.
Tidigare bekräftade fall, serologi, vaccination och smittspårning

I smittspårningen kan man i regel undanta personer vilka det senaste halvåret har haft
covid-19 som bekräftats med PCR-test eller antigentest. Om antikroppar påvisats gäller i regel
undantaget ett halvår från infektionstillfället. Det är viktigt att testet som använts för att
påvisa antikroppar håller rekommenderad prestanda (Vägledning för antikroppspåvisning).
Vid symtom ska personen dock stanna hemma. För personer som är immunsupprimerade
gäller inte detta undantag.
Asymtomatiska personer som är fullvaccinerade för minst två veckor sedan undantas
generellt från smittspårning. Den vaccinerade som identifieras som hushållskontakt till ett
indexfall eller testas som asymtomatiska närkontakter till ett indexfall rekommenderas inte
generellt att få förhållningsregler. Undantaget gäller tills vidare. För vård- och
omsorgspersonal gäller särskilda riktlinjer, Vårdhygieniska riktlinjer covid-19 - Region
Kalmar län (ltkalmar.se)
Vaccinerade personer ska alltid stanna hemma och testa sig vid symtom. Personer som är
både vaccinerade och är definierade som bekräftade fall det senaste halvåret rekommenderas
att följa rutiner som för bekräftade fall.
Smittbärarpenning

Läkarintyg för smittbärarpenning till hushållskontakter utfärdas av läkare på Samordning
hälso- och sjukvård. För detta ändamål finns en Messengerbrevlåda upplagd i Cosmic.
Adressen är Intyg smittbärarpeng LSK Fiktivmessengerbrevlåda <mess173>. Sänd uppgifter
på de individer som är i behov av smittbärarpenning för hushållskontakter. De uppgifter som
behövs är: personnummer och namn på den/de som behöver intyg och provtagningsdatum
för den smittade i hushållet. Observera att denna funktion enbart gäller utfärdande av intyg
för smittbärarpenning till hushållskontakter. Inga andra intyg utfärdas och några medicinska
bedömningar kan inte göras.
Intyget utfärdas från och med provtagningsdatum och gäller som regel sju dagar framåt. Efter
individuell bedömning kan annat slutdatum sättas, ange detta önskemål i meddelandet.
Blanketten Intyg för smittbärarpenning återfinns i Cosmic, använd blanketten Läkarintyg för
sjukpenning. Fyll i:
•
•
•
•

Fält 1 Kryssa i smittbärarpenning
Fält 4 Diagnos Z20.8 (Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar)
och Z29.0 (hemisolering)
Fält 8 Nedsättning av arbetsförmåga
Fält 11 Övriga upplysningar - ange hushållskontakt covid-19

Smittskyddsläkaren

Webbplats

E-post

Ltkalmar.se/smittskydd

smittskydd@regionkalmar.se

7 (12)

Behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19
Smittskyddsläkaren

Läkaren skickar läkarintyg elektroniskt till Försäkringskassan. Försäkringskassan utreder och
beslutar om rätten till ersättning. De har en handläggningstid på ca 30 dagar. Berörd person
måste själv göra en ansökan om smittbärarpenning via Mina sidor på Försäkringskassan.
Vid praktiska frågor från invånare beträffande läkarintyg för smittbärarpenning kan dessa
hänvisas till en telefon som bemannas av Regionstab samordning Hälso- och Sjukvård vilken
är öppen tisdag, torsdag, fredag kl. 07:30-08:30. Tel. 0480-84430. (Inga medicinska frågor
kan besvaras här).
Överlämning av smittspårning

Vilka smittspårningar som ska överlämnas till smittspårningsenheten framgår av tabellen på
sidan 2. I de fall då smittspårningsärendet överlämnas till smittspårningsenheten görs detta
genom att ange ”Smittspårningsenheten” i fältet ”Smittspårning remitterad till” på SmiNetanmälan. Journalför att smittspårningen är överlämnad till smittspårningsenheten.
Anmälan till smittskyddsläkaren
Alla bekräftade (labverifierade) fall av covid-19 ska senast dagen efter diagnos anmälas till
smittskyddsläkaren i Kalmar län. Anmälan gäller PCR-provtagning och antigentest. Positiv
serologi eller misstänkta fall omfattas inte av anmälningsplikten. Se även
Folkhälsomyndighetens falldefinition.
SmiNet-anmälan

SmiNet-anmälan görs enligt rutinen Ny rutin för inloggning i SmiNet - Region Kalmar län.
Smittskyddet lämnar ut vårdenhetens lösenord till av enheten utsedd kontaktperson. Tyvärr är
möjligheten att anmäla via uthopp i Cosmic inte längre tillgänglig.
Det är av yttersta vikt att den kliniska anmälan fylls i fullständigt. Smittspårningsenkäten
används som underlag vid smittskyddsanmälan. Smittskyddet är beroende av informationen i
SmiNet-anmälan eftersom vi inte har tillgång till patientjournalen (inklusive Cosmic). Även
Folkhälsomyndigheten tar del av informationen i anmälan. Fyll gärna i anmälan i samband
med att patienten informeras om sin diagnos. Kommentaren ”Uppgift saknas” ska minimeras
så långt det är möjligt. Särskilt viktiga uppgifter i anmälan är:
•
•
•
•

Korrekt telefonnummer till patient, sjuksköterska vid boende, brukare
Datum och om möjligt tid för symtomdebut är viktig info för smittspårningen
Sannolikt smittland ska anges, detta är av särskild vikt om vistelse skett i land där
muterade varianter konstaterats, då det ger en signal om att patientens prov kan
behöva analyseras ytterligare.
Grund för diagnos kan antigen vara laboratorieverifierad (om positivt PCR-test) eller
positivt antigentest.
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•
•

•
•
•
•

•

•

Ange typ av infektion. Akut sjukdom väljs om symtom föreligger. Vid asymtomatisk
smitta väljs smittbärare utan symtom.
Endast en Anledning till undersökning kan väljas.
o Provtagning i grupp med förväntad högre prevalens = screening inför
inläggning på sjukhus, SÄBO/växelvård osv.
o Smittspårning/kontaktspårning = om fallet är en nära kontakt som uppmanats
provta sig i smittspårning (oavsett om symtom föreligger eller inte)
o Utredning av sjukdomssymptom = provet är taget på grund av symtom men
inte i en smittspårning eller screening.
o Annan orsak ska specificeras i fritextfält.
Ange om det finns kända/misstänkta fall i omgivningen
o Ange sannolik smittväg och när smitta kan ha skett. Vid misstanke om
klustersmitta/utbrott ska detta anges.
Specificera yrke/sysselsättning
o Namnge arbetsplats (oavsett yrke) /skola/förskola, specificera vilken ort och
vid behov vilken avdelning det gäller.
Vaccinerad – ange antal doser och datum för dessa
Ange vilka åtgärder som genomförs
o Förhållningsregler på svenska och på patientens eget språk (om översättning
finns) ska vara givna
o Information om skyddsplikt och individens ansvar att informera exponerade
kontakter, se nedan
Övrig information:
o Var frikostig med information i fältet ”Övrig information”!
o För boende/brukare anges namn på SÄBO, LSS-boende eller hemtjänstgrupp
o För inneliggande patient anges avdelning
o Ange vad patienten har gjort 48 h innan symtomdebut och fram tills din
kontakt med patienten (Arbetat? Gruppaktivitet? Social sammankomst? osv).
o Ange att hushållskontakter informerats om förhållningsregler
o Om individen själv ska kontakta dem hen exponerat ska detta framgå.
I fältet ”Smittspårning remitterad till” anges Smittspårningsenheten om ärendet
överlämnas till dem.

Om du behöver hjälp med att fylla i smittskyddsanmälan, kontakta smittskyddssjuksköterska
på 0480-845 30 eller 0480-845 37.
Anmälan till SmiNet vid positivt antigentest
Nedan förtydligas vad anmälan specifikt bör innehålla när den avser fall där diagnosen ställts
efter ett positivt antigentest.
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•
•

I fältet ”Grund för diagnos” väljs Positivt antigentest i rullistan. (OBS att även
laboratorieverifierad ska väljas om antigentestet följts av ett positivt PCR-test.)
I fritextfältet "Övrig information" skrivs texten Antigentest följt av testets
märke/producent, i den mån denna uppgift är känd för anmälaren. Om testet är
beställt i Cosmic står testets märke/producent sist i namnet (inom parentes) på den
analys som är beställd i Lokala analyser.

Information till kommunen
När patient som bor på särskilt boende, korttidsboende, LSS-boende, eller har hemsjukvård där
det inte finns några tidigare kända fall eller någon pågående smittspårning diagnosticeras med
covid-19 inom slutenvården är det viktigt att kommunen informeras skyndsamt. Om positivt
provsvar inkommer ska berörd kommun utan dröjsmål kontaktas per telefon av slutenvården
enligt Länsstyrelsen telefonlista Smittspridning kommun. Patient med hemtjänst som inte har
hemsjukvård behöver ge sitt samtycke till att dela informationen med kommunen.

Rutin vid dödsfall
Vid dödsfall (oavsett plats) av patient med bekräftad covid-19-infektion kontaktas
smittskyddet telefonledes under kontorstid av den läkare som konstaterar dödsfallet eller av
sjuksköterska. Ring Tina Danielsson, smittskyddssjuksköterska, 0480–84530 och meddela
personuppgifter samt om huvudorsaken bedöms vara covid-19 eller om det är en bidiagnos.
Skicka inte messenger i Cosmic! Epost bör undvikas. Om det är svårt att nå
smittskyddssjuksköterska telefonledes kan epost skickas till smittskydd@regionkalmar.se
med rubriken ”Önskar kontakt” och kontaktuppgifter till den som kan ge informationen.
Skicka aldrig patientuppgifter med epost.
Diagnoskodning och dödsorsaksintyg i samband med covid-19
Se information, kodningsanvisningar och information om dödsorsaksintyg från
Socialstyrelsen. Aktuella koder vid smittspårning:
U07.1
GD001
AV097
Z20.8
Z02.7
Z03.8B
Z29.0
Z86.1
ZV100

Smittskyddsläkaren

Covid-19, virus påvisat
Anmälan enligt lag (utförd smittskyddsanmälan)
Smittspårning
Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar
Utfärdande av vissa medicinska intyg (smittbärarpenning)
Observation/utredning för misstänkt infektionssjukdom
Isolering (hemisolering)
Förekomst av antikroppar hos frisk person
Åtgärd relaterad till covid-19
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Informationsmaterial
•
•
•
•
•

Till dig med bekräftad covid-19
Smittskyddsläkarföreningens informationsblad: ”Covid-19 Patientinformation och
förhållningsregler” samt ”Information och förhållningsregler till hushållskontakter”
(informationen finns på flera språk)
Till dig som kan vara utsatt för smitta av covid-19 (hushållskontakt och nära kontakt)
Du hittar även informationsmaterial kopplat till Smittspårning på Region Kalmar läns
Samarbetsportal exempelvis smittspårningsenkäten
Mer information om smittbärarpenning finns på Försäkringskassans hemsida.

Ändringshistorik
Datum

Ändring

Utförd av

2021-07-21

Samtliga smittspårningar överlämnas till smittspårningsenheten, vilket har förytligats på flera
ställen i dokumentet. Uppdaterad information om SmiNet.

LLS, ACS

2021-06-24

Ändringar i tabellen på sid 3: Samtliga smittspårningar överlämnas till
smittspårningsenheten. I nuläget när det inte finns digital lösning för detta görs
överlämningen via telefonsamtal.

AN, TD,
ACS, EA

2021-06-16

Endast personer som är fullvaccinerade för minst två veckor sedan undantas från
smittspårning. Information om avbrott i SmiNet.

LLS

2021-06-01

Uppdaterat falldefinitionen för misstänkt och bekräftat fall.

LLS

2021-05-03

Uppdaterat information om smittspårning av barn som är närkontakter till bekräftat fall.

LLS

2021-04-20

Definitionen av nära kontakt har uppdaterats. Vaccinerade undantas från förhållningsregler
men vaccinerad vård- och omsorgspersonal kan behöva testas i vissa situationer, se
vårdhygiens riktlinjer. Formulering om allvarliga symptom som kräver vård och behandling är
borttagen i avsnittet om tidigare bekräftade fall; enbart immunsupprimerade undantas från
undantaget om smittspårning.

LLS

2021-03-31

Korrigerat mening om provtagning av hushållskontakter

LLS

2021-03-18

Uppdatering av tabellen på sidan 2. Uppdatering av smittspårning på arbetsplatser och
sammankomster, alla nära kontakter rekommenderas testning. Flera förtydliganden
avseende när smittspårning ska remitteras till smittspårningsenheten. Uppdatering av
avsnittet om SmiNet-anmälan.

LLS

2021-02-23

Ändring smittsam fas 48 timmar före symtomdebut.

PÅJ
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2020-12-22

Lagt till avsnitt om smittspårning efter vissa utlandsvistelser (även i tabellen på sidan 2) samt
smittland som viktig uppgift på anmälan.

LLS

2020-12-14

Lagt till anmälningsplikt vid positivt antigentest liksom avsnitt om provtagning av
hushållskontakter,

LLS

2020-12-01

Förtydligande på sidan 4 avseende tidsperiod för smittspårning av asymtomatiskt indexfall.
Tillagt stycke om tidigare bekräftade fall, serologi och smittspårning.

LLS

2020-11-24

Ny tabell på sidan 2. Uppdaterat avsnittet om smittspårning och ny prioriteringsordning.
Tillägg om hushållskontakter, smittbärarpenning och informationsmaterial. Uppdaterat
Information till kommun.

LLS

2020-10-15

Uppdaterat ansvarsfördelning då Smittspårningsenheten övertar smittspårningsansvaret för
samtliga fall. Tagit bort vissa avsnitt, istället hänvisat till riktlinjen Smittspårning av bekräftat
fall av covid-19. Uppdaterat avsnitt ”Information till kommun”. Uppdaterat diagnosförteckning.

LLS

2020-07-24

Uppdaterat avsnitt om smittspårning, definierat nära kontakt och tidsperiod. Remittering till
Smittspårningsenheten bör ske. Lagt till avsnitt om information till kommunen.

LLS

2020-06-29

Uppdaterat information om smittskyddsanmälan och smittspårning, lagt till avsnitt om
skyddsplikt och information till exponerade kontakter samt avsnitt om utökad smittspårning
via Smittspårningsenheten Kalmar län. Kompletterat med åtgärdskoder.

LLS

2020-05-05

Hänvisning till Beslut om anmälningsplikt för behandlande läkare för covid-19, 20200505.

LLS

2020-04-21

SmiNet-anmälan görs direkt i Cosmic. Länkar till information om diagnoskodning
dödsorsaksintyg.

LLS

2020-04-08

Ändrade anmälningskriterier, endast bekräftade fall ska anmälas. Förtydligande av
behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall. Ändrad titel på dokumentet.

LLS

2020-03-30

Upprättat dokument

LLS
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