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Smittspårning vid exponerad person 
(omsorgstagare/brukare/patient) 

 
En person bedöms som exponerad och ”nära kontakt” om hen befunnit sig inom 2 meter från en 
Covid-19 sjuk person i sammanlagt minst 15 minuter under ett dygn.  

 

• Om omsorgstagare insjuknat och medarbeten inte använt munskydd och visir ska 
smittspårning inledas.  
 

• Om medarbetare arbetat med symtom räknas omgivningen som exponerade 
oavsett munskydd eller ej ska smittspårning inledas.  
 
 

Undantag för smittspårning  
 
Om medarbetare som insjuknar haft munskydd under arbetspass inom 48 timmar 
före symtomdebut (dvs varit symtomfri) räknas omgivningen inte som 
exponerad.  Ingen smittspårning inleds.  
 
 

Exponerad omsorgstagare 
Exponerad omsorgstagare är misstänkt för Covid-19, se vårdhygiensk rutin vid 
misstänkt och konstaterad Covid-19. 

 

 

Arbetsgång för sektionschefer  

 
1. När medarbetare har testats positiv för Covid-19 ansvarar sektionschef för att 
inleda smittspårning bland omsorgstagarna. 

 
2. De omsorgstagare som blivit exponerade 48 timmar innan smittkällans 
symtomdebut ska skrivas in på listan enligt bilaga 1 Smittspårning Covid-19 med 
datum för exponering.  
 
3. Sektionschef ska dokumentera vilka som har haft nära kontakt med smittad 
person. Dokumentation görs på blankett Insjuknandekurva för utbrott, bilaga 3.  
Får vi ett nytt insjuknande så börjar bevakning om på en ny två veckorsperiod 
(inkubationstid), tills kurvan har gått ner.   

 

4. Sektionschef ansvarar för Slutrapport efter utbrott av covid-19, bilaga 4.  
En blankett per utbrott ska skrivas. 
Dokumentationen ska skickas till MAS efter genomförd smittspårning.  

 

  

Arbetsgång kväll, helg och röda dagar 
 

Tjänstgörande sjuksköterska informerar chef i beredskap om vilken 
omsorgstagare/brukare/patient som har testats positiv för Covid-19. 
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• Tjänstgörande chef i beredskap meddelar socialchef vid utbrott av positiva Covid-
19 svar gällande omsorgstagare/brukare/patient (oavsett verksamhet). 

 

• Vid extra ordinär händelse kan socialchef beordra in ordinarie sektionschef för 
smittspårning.  

 

Stöd till dig som sektionschef 
 

• Kontaktperson är medicinskt ansvarig sjuksköterska som finns tillgänglig på mail.  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska är den som har kontakten med Smittskyddet. 

 

• Kontaktperson informerar via sändlista i Treserva verksamhetschef/sektionschef 
om vilken omsorgstagare/brukare/patient som har testats positiv för Covid-19 
och där smittspårningen ska inledas.  
 

• Har du som sektionschef frågor gällande smittspårning ska du i första hand ta 
kontakt med din verksamhetschef.  

 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1, Smittspårning Covid-19 
 
Bilaga 2, Insjuknandekurva för utbrott 
 
Bilaga 3, Slutrapport efterutbrott av covid-19          
 

 


