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Smittspårning vid nyupptäckt covid-19 
Instruktion till behandlande läkare och smittspårare 
 

Nytt i version 17 publicerat 2022-04-01 

- 2022-04-01 klassificerades covid-19 från att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom till 

att bli en anmälningspliktig sjukdom som är smittspårningspliktig i sådan sluten vård och 

omsorgsverksamhet som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli 

allvarligt sjuka av covid-19. Smittspårning i dessa miljöer har som syfte att minska riskerna 

för vidare smittspridning som riskerar att få allvarligare konsekvenser än i samhället i 

övrigt.   

Bilagor: 
Bilaga 1 Utförande av klinisk anmälan avseende covid-19 i Sminet. Det finns även 

hjälpavsnitt i Sminet om hur du gör en anmälan, Folkhälsomyndighetens webbsida för 

Sminets användarmanual.  
 
Syfte med smittspårning av covid-19  

Covid-19 är sedan 2022-04-01 endast smittspårningspliktig i sådan sluten vård och 

omsorgsverksamhet som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt 

sjuka av covid-19. Smittspårning i dessa miljöer har som syfte att minska riskerna för vidare 

smittspridning som riskerar att få allvarligare konsekvenser än i samhället i övrigt.    

Läkarens ansvar  
Smittspårning ingår i behandlande läkares skyldighet och ska påbörjas snarast efter besked om 

positivt provsvar. Behandlande läkare kan överlämna denna uppgift till annan hälso- och 

sjukvårdspersonal med kompetens för uppgiften.  

Patientens (=index) ansvar  
Den patient som har bekräftat positivt prov för covid-19 (kallas ”index”) är skyldig att 

medverka i smittspårning. 

Smittspårning  
Covid-19 är enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF- FS 2022:24 sedan 2022-04-01 

endast smittspårningspliktig i sådan sluten vård och omsorgsverksamhet som vårdar eller 

omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Med sluten vård avses 

på samma sätt som i 2 kap. 4 §. hälso- och sjukvårdslagen (201:30) sådan vård som ges till en 

patient som är intagen vid en vårdinrättning.  

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/7689b61e-1421-4694-af97-c39ec075ceda/Lathund%20Sminet(3)%20anm%c3%a4lan.pdf?a=false&guest=true
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2da8fa20f71b40e1ba6009611bfe09e2/anvandarmanual-klinisk-anmalan-i-nya-sminet2.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2da8fa20f71b40e1ba6009611bfe09e2/anvandarmanual-klinisk-anmalan-i-nya-sminet2.pdf
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Inom hälso- och sjukvård gäller plikten att smittspåra fall av covid-19 endast inom 

slutenvården men vid behov kan smittspårning genomföras även inom öppenvården, se 

Vårdhygien regional rutin. 

För ytterligare information om hur smittspårning ska genomföras runt enstaka fall och i en 

utbrottssituation i slutenvård, se Vårdhygien regional rutin.  

För ytterligare information hur smittspårning ska genomföras runt enstaka fall och i en 

utbrottssituation i kommunal vård och omsorg, se regional rutin ”Screening och smittspårning 

av covid-19 inom kommunal vård och omsorg”. Detta gäller såväl omsorgstagare som personal.  

Om index har varit inom sjukvården eller kommunal vård och omsorg, ska ansvarig chef på den 

aktuella enheten kontaktas. Ansvarig chef kan därefter vid behov kontakta sin lokala 

vårdhygienenhet för råd om handläggning och smittspårning. 

 

Vid positivt provsvar – åtgärder 

- Ring/informera index om provsvaret snarast för att bryta smittkedjor.  

Smittspårning av covid-19 
1. Definiera smittsamhetsperiod för index (patienten) inför smittspårningen.  

Räkna alltid från 48 timmar innan symtomdebut. För symtomfria personer räknas 

smittsamhetsperioden från provtagningsdagen. 

Längden på den smittsamma perioden avgörs av ett flertal faktorer. För mer 

information om detta och för definition av antal dagar hänvisas till 

smittskyddsblad covid-19 – läkarinformation.   

 

För person som var asymtomatisk vid provtagningstillfället gäller smittsamhet från 

provtagningsdatum och ytterligare 5 dygn.  

Index ska inte ta nytt prov för att bedömas som smittfri. 

 

2. Identifiera om index under smittsamt skede befunnit sig inom vård- och 

äldreomsorg (personal, omsorgstagare, patient eller besökare).  

- Om index befunnit sig inom kommunal vård och omsorg under smittsamt 

skede, sker smittspårning enligt regional rutin ”Screening och smittspårning av 

covid-19 inom kommunal vård och omsorg”. Detta gäller såväl omsorgstagare 

som personal.  

- Om index befunnit sig inom övrig hälso- och sjukvård under smittsamt 

skede, gäller lokal rutin.  

 

Om index har varit inom sjukvården eller kommunal vård och omsorg, ska ansvarig chef på den 

aktuella enheten kontaktas. Ansvarig chef kan därefter vid behov kontakta sin lokala 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-177/SURROGATE/V%c3%a5rdhygien%20Covid-19.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-177/SURROGATE/V%c3%a5rdhygien%20Covid-19.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-169/SURROGATE/Screening%20och%20smittsp%c3%a5rning%20av%20covid-19%20inom%20kommunal%20v%c3%a5rd%20och%20omsorg.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-169/SURROGATE/Screening%20och%20smittsp%c3%a5rning%20av%20covid-19%20inom%20kommunal%20v%c3%a5rd%20och%20omsorg.pdf
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2022/03/Covid-19-lakare-220331_till-publ.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-169/SURROGATE/Screening%20och%20smittsp%c3%a5rning%20av%20covid-19%20inom%20kommunal%20v%c3%a5rd%20och%20omsorg.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-169/SURROGATE/Screening%20och%20smittsp%c3%a5rning%20av%20covid-19%20inom%20kommunal%20v%c3%a5rd%20och%20omsorg.pdf
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vårdhygienenhet för råd om handläggning och smittspårning. 

 

3. Klinisk anmälan i SmiNet ska endast utföras vid positivt antigentest utfört av vården där 

direkt anmälan från laboratoriet inte sker dvs positiva PCR-tester ska inte anmälas 

kliniskt. Se Bilaga 1 Utförande av klinisk anmälan avseende covid-19 i Sminet.   
 

4. Kontakta Smittskydd Västra Götaland om index vägrar medverka i smittspårning.   

 

9. Dokumentera i index journal när smittspårning påbörjas och avslutas, och vem som utfört 

smittspårningen.  

Fördjupad information 
 

Länk till Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för smittspårning av covid-19”.  

 

Länk till Folkhälsomyndighetens webbutbildning ”Smittspårningens grunder” 

 

 

 

 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/7689b61e-1421-4694-af97-c39ec075ceda/Lathund%20Sminet(3)%20anm%c3%a4lan.pdf?a=false&guest=true
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/smittsparning/smittsparningens-grunder-webbutbildning/

