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Checklista smittspårning Se även Regional rutin för screening och smittspårning
Varje ny bekräftad med Covid 19 =Nytt indexfall = Ny smittspårning!
Enhetschef och sjuksköterska informerar varandra när ny smittspårning inleds

Enhetschefs ansvar
Om indexfallet är personal och provet är taget med egentest, informera att personen själv
måste kontakta sin vårdcentral (VC) för registrering av provsvar.
Kontakta smittspårningsansvarig vårdcentral = den vårdcentral som den smittade personalen
eller vårdtagaren är listad på. Informera att smittspårning påbörjas.
Vidta om möjligt ytterligare skyddsåtgärder t.ex begränsa antal personal på smittad enhet,
stäng till avdelningen, isolering av drabbad vårdtagare, skyddsutrustning, behov av utbildning.
Upprätta och dokumentera i smittspårningslistor utifrån indexfallet.
Kartlägg vilken personal och vilka brukare som varit exponerad av indexfallet 48 timmar innan
symtomdebut eller provtagning. Ta hjälp av sjuksköterskor.
Kontakta andra berörda enhetschefer vars personal varit i kontakt med indexfallet.
Brukare som ingår i smittspårningen och ej är inskrivna i hemsjukvården, meddela namn och
personnummer till smittspårningsansvarig Vårdcentral. Antecknas på smittspårningslistan
Informera berörda anhöriga på avdelningen/enheten. Ta hjälp av sjuksköterskor.
Kontrollera besökslistor på boendet. Exponerade besökare ska informeras om pågående
smittspårning och dokumenteras på smittspårningslista. Exponerade besökare kontaktar sin VC.
Beställ egentest för personal som exponerats 48 timmar innan indexfallets symtomdebut eller
provtagningsdag.
Beställ ny egentest för den personal som fått ett negativt provsvar, 3-5 dagar efter första
provtagningstillfället.
När alla provsvar inkommit och dokumenterats, samla ihop listorna och lämna till vårdcentral,
informera MAS.

Sjuksköterska ansvar
Kartlägg vilka patienter som har varit i kontakt med indexfallet 48 timmar innan symtomdebut
eller index provtagningsdatum. Ta hjälp av enhetschef.
Dokumentera på smittspårningslistor utifrån indexfallet.
Ta PCR-prov på alla patienter som ingår i smittspårningen och ge information om smittan om att
vara uppmärksam på symtom eller att de kommer att observeras avseende symtom.
Beräkna smittfrihet och isoleringstid 14 dagar på boenden, 7 dagar i ordinärt boende
Informera tillsammans med enhetschef berörda anhöriga.
Informera personal om ytterligare skyddsåtgärder som inte redan är vidtagna t.ex munskydd och
långärmad skyddsrock.
Nytt PCR-prov ska tas på de som fått ett negativt provsvar, 3-5 dagar efter första provet.
När alla provsvar inkommit och dokumenterats, samla ihop listorna och lämna till enhetschef.

