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Covid-19 - Remiss smittspårning av patient
Gäller för: Hälso- och sjukvård
Instruktionen beskriver när och hur remiss ska skickas för smittspårning av patient till central
provtagningsadministration och smittspårning (smittspårningen omfattar också identifiering av
patientens hushålls-och närkontakter). För smittspårning vid exponerad patient och exponerad
personal inom vård och omsorg, se rutin Covid-19 – Smittspårning (RUT-20039).

Remiss till central provtagningsadministration och smittspårning
Läkaren som informerar patienten om det positiva provsvaret och förhållningsregler kan välja att
smittspåra själv eller skicka remiss för överlämnade av smittspårning till enheten för central
provtagningsadministration och smittspårning. Detta kan också gälla patient på akutmottagning där
provsvar redan finns men smittspårning inte är gjord.
I remitteringen ingår även att den smittspårande sjuksköterskan gör den kliniska smittskyddsanmälan
till SmiNet. Om patienten har kommunala insatser, se även Covid-19 – Ansvarsfördelning vid
smittspårning av patient med kommunala insatser (INS-21587).
Remissen ska skickas omgående (diktera inte) till central provtagningsadministration och
smittspårning efter att patienten informerats om provsvar och förhållningsregler.
Detta gäller alla dagar, inklusive helgdagar.
Om läkare väljer att smittspåra själv ska detta göras enligt rutinen Covid-19 – Smittspårning (RUT20039), inklusive klinisk smittskyddsanmälan och journaldokumentation.
Remitterade patienter i slutenvård eller på särskilt boende/LSS-boende/ korttidsboende

Vid smittspårning av patient i slutenvård eller på särskilt boende/LSS-boende/ korttidsboende är
behandlande läkare och ansvarig sjuksköterska på vårdavdelning/boende viktiga kontakter för
smittspåraren. Information om patientens allmäntillstånd och förmåga att medverka vid
smittspårning styr sedan hur smittspårningen kommer att genomföras.


Om allmäntillståndet tillåter kommer smittspårningen i första hand genomföras genom
telefonkontakt med patienten. På Centralsjukhuset Karlstad kan smittspårningen, om behov
finns, även genomföras på plats efter samråd med ansvarig läkare och/eller sjuksköterska.



Om allmäntillståndet inte tillåter sker smittspårningen främst genom telefonkontakt med
närstående och vård- och omsorgspersonal.

Innan remiss skickas

Informera patienten:
 Om provsvar och förhållningsregler.
 Att hen kommer att bli kontaktad av smittspårare. Kontakten sker via telefon eller med ett
frågeformulär via e-tjänsten 1177.se.
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Skicka remiss
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Välj Remiss – Skicka remiss.
Välj aktuell vårdkontakt om sådan finns, om inte skapa en ny.
Välj Mottagande enhet central provtagningsadministration och smittspårning.
Välj remissmall Smittspårning covid-19.
Frågeställningen innehåller standardfrasen Tacksam överlämning smittspårning av covid-19.
Ange att patienten är informerad om provsvar och förhållningsregler (obligatoriskt).
Ange om patienten har hemtjänst, eller bor på särskilt boende, vilket? Om slutenvård, vilken
vårdavdelning?
8. Ange aktuella telefonnummer i patientkortet (obligatoriskt).
9. Ange kontaktinformation till närstående eller företrädare för patient. Särskilt viktigt när
patienten har nedsatt allmäntillstånd. Även viktigt vid kommunala insatser.
10. Ange om tolkbehov finns.

Dokumentet är utarbetat av: Anna Jansson Heimdahl, Maria Fridfelt
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