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Screening enligt denna rutin pausas från 11 april 2022 och
tillsvidare. Orsak till pausen är minskad smittspridning i samhället
och att alla 65 år och äldre samt de med immunsuppression
erbjuds fjärde respektive femte vaccindos mot covid-19.
Verksamhetschef/ vårdenhetschef kan i samråd med Vårdhygien
återuppta screening tillfälligt om omfattande smittspridning
upptäcks på en enhet.
Vid ökad smittspridning i samhället så kan screening återinföras.
Rutin för screening-provtagning av personer som skrivs ut från
sjukhus och har vård och omsorg eller SSSIH oavsett boendeform
eller flyttar mellan olika boendeformer i kommunal eller privat regi.
Screening för Sars-CoV-2 infektion// Covid-19
Screening avser provtagning för PCR analys på symtomfria personer utan att man känner till att de
utsatts för känd smittorisk. Screening ska göras på alla utom de som haft covid-19 infektion de
senaste 3 månaderna.
•
•
•
•
•
•
•

som flyttar in på SÄBO eller tillfälligt på korttidsboende för äldre efter sjukhusvistelse
som flyttar in på SÄBO eller tillfälligt på korttidsboende för äldre från ordinärt boende
som är omsorgstagare och växelvårdas, bör provtas i samband med att personen skrivs in i
växelvård. Därefter upprättas en individuell plan för fortsatt uppföljning och provtagning.
Personer som flyttar mellan olika enheter inom kommunal/ privat vård och omsorg
Personer med hemtjänst eller kommunal hemsjukvård, samtliga prover tas efter utskrivning
då de kommer hem efter sjukhusvistelse eller vistelse på korttidsboende.
Personer anslutna till SSIH med enstaka insatser och helt eller delat ansvar i ordinärt boende,
samtliga prover tas efter utskrivning
Person som under ökad smittspridning, enligt Smittskyddsläkarens bedömning, vistas under
del av dag eller flera dagar i ett hushåll utanför sitt boende på korttidsboende eller SÄBO
rekommenderas provtagning för covid-19 3-5 dagar (prov tas på en vardag) efter återkomst
till SÄBO eller korttidsboende.
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Följande flöden gäller, kommunikation sker i Prator.

•
•
•
•
•

1. Person som vårdas inskriven på sjukhus
Personer som skrivs ut till SÄBO eller Korttidsboende
PCR- prov tas inom 72 timmar före utskrivning. Kan i undantagsfall tas som AKUT-prov vid
möjlighet till snabb återgång till SÄBO vid kort behov av slutenvård
I utskrivningsrapporten i Prator meddelas Provtagning för screening datum för prov 1 och
provsvar för prov 1
Om negativt prov ska det i utskrivningsrapporten även framgå datum för prov 2
Via fristående meddelande bifogas Uppdrag hemsjukvård provtagning PCR prov 2 och datum
för provtagning
Samordningssköterskan på Vårdcentralen ansvarar för att ansvarig läkare gör en beställning
av PCR prov 2

•

Personer som skrivs ut till ordinärt boende
OBS! Personer med hemtjänst och eller kommunal hemsjukvård samt SSIH provtas då de
kommer hem efter sjukhusvistelse. Provtagning sker skyndsamt efter utskrivning

•

A. Patienter med kommunal hemsjukvård,
Vid utskrivning uppdrag hemsjukvård bifogas i friståendemeddelande i Prator -Screening
PCR.

•

Sjuksköterskan i hemsjukvården och samordningssköterskan samordnar så att prov ordineras
och provtagning sker

•
•

Provet tas av hemsjukvården
Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och ansvarig sjuksköterska (även enhetschef
om patienten även har hemtjänst)

•

Om negativt provsvar ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5
dagar.

•
•
•
•
•







B. Patient med enbart hemtjänst
Följs upp av samordningssköterska via telefon efter utskrivning. Samordningssköterskan ser
till att PCR-prov ordineras
Om patienten kan komma till vårdcentralen planeras den in för provtagning
Om patienten av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentralen skickas fristående meddelandeuppdrag hemsjukvård till hemsjukvården för provtagning PCR
Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och ansvarig enhetschef
Om negativt provsvar ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5
dagar.
C. Patienter med SSIH i ordinärt boende
Samtliga patienter som är 16 år eller äldre med SSIH oavsett insats,
helt eller delat ansvar ansvarar SSIH för screening och Vid utskrivning från sjukhus
ansvarar sjuksköterska i SSIH för att informera ansvarig läkare på SSIH
Ansvarig läkare ordinerar provet
Provet tas av sjuksköterska från SSIH i hemmet
Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och ansvarig sjuksköterska (även enhetschef
hemtjänst, personlig assistans och chef för kommunal hemsjukvård om patienter har
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insatser)
Om negativt provsvar ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5
dagar.
2. Person med enbart hemtjänst inför flytt/ tillfällig placering på korttidsboende
Person med hemtjänst inför inflyttning/tillfällig placering på SÄBO/ Korttidsboende
Biståndshandläggare (efter inhämtande av samtycke) meddelar samordningssköterskan, på
den vårdcentral som personen är listad, gällande beslut om flytt/ korttidsplats/ växelvård
Ansvarig läkare ordinerar PCR-prov, provet ska inom 72 timmar före planerad flytt/
korttidsplats/ växelvård
Uppdrag hembesök till kommunal hemsjukvård för provtagning/ mobilt team från
vårdcentralen gör hembesök och tar provet
Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och ansvarig enhetschef Vid behov av provsvar
under helg kontaktar ansvarig chef beredskapsjouren.
Om negativt provsvar ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5
dagar enligt samma ordning som ovan.
Om brukaren måste lämna ordinärt boende innan provsvaret kommit ombesörjer
kommunen att leverera provsvaret till den enheten dit brukaren flyttats
Personer med hemtjänst provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse eller
korttidsboende. Samma ansvarsfördelning som ovan gäller. Vid negativt provsvar tas nytt
prov efter 3-5 dagar
3. Person med kommunal hemsjukvård inför flytt/ tillfällig placering
Person inskriven i kommunal hemsjukvård
Biståndshandläggare meddelar ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården gällande beslut om
flytt/ korttidsplats/ växelvård
Ansvarig sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare och informerar om flytt/ korttidsplats/
växelvård
Ansvarig läkare ordinerar PCR-prov, provet ska tas inom 72 timmar före planerad flytt/
korttidsplats/ växelvård
Hemsjukvården ansvarar för provtagning
Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och sjuksköterska i hemsjukvården
Vid behov av provsvar under helg kontaktar tjänstgörande sjuksköterska beredskapsjouren
för kontroll av provsvar
Om negativt prov ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5 dagar.
enligt samma ordning som ovan
Hemsjukvården ansvarar för överrapportering till ansvarig sjuksköterska på mottagande
enhet.
Om brukaren måste lämna ordinärt boende innan provsvaret kommit ombesörjer kommunen
att leverera provsvaret till den enheten dit brukaren flyttats
Personer med hemsjukvård provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse. Ansvarig
sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare för ordination av provtagning
4. Personer som flyttar mellan olika enheter inom kommunal/ privat vård och omsorg
Ansvarig sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare och informerar om flytt
Ansvarig läkare ordinerar PCR-prov, provet ska tas inom 72 timmar före planerad flytt
Sjuksköterska ansvarar för provtagning
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•
•

Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och sjuksköterska
Vid behov av provsvar under helg kontaktar tjänstgörande sjuksköterska beredskapsjouren
för kontroll av provsvar

•

Om negativt prov ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5 dagar.
enligt samma ordning som ovan
Sjuksköterska ansvarar för överrapportering til l ansvarig sjuksköterska på mottagande enhet.
Prov 1 tas alltid innan flytt, prov 2 bör tas innan flytt om risk för smitta föreligger, t. ex att
flera boende eller medarbetare har smitta vid tillfället. Om ingen smitta är känd varken hos
brukare eller medarbetare kan prov 2 tas i nästa verksamhet. I dessa fall ansvarar
sjuksköterska och läkare på nya boendet för ordination och provtagning.

•
•

OBS! Vid negativt provsvar ska nytt prov tas efter 3-5 dagar gäller i samtliga flöden ovan
1. Vid sjukhusvistelse för brukare på SÄBO eller korttids tas endast prov 1 på sjukhuset oavsett
provsvar
2. Vid sjukhusvistelse och återgång till ordinärt boende med hemsjukvård och eller hemtjänst
tas proverna i hemmet
3. Vid flytt från ordinärt boende om möjligt tas prov 1 i hemmet och även ev. prov 2 före flytt.
Det samma gäller vid flytt mellan olika boenden inom kommun eller privat vård och omsorg.
Om flytt/ placering på korttidsplats/ växelvård behöver ske skyndsamt tas prov två på
mottagande enhet. Individuell bedömning gäller
4. Vid akuta placeringar får proven tas på mottagande enheten.

Provtagning
Samma rutin gäller som vid provtagning vid misstänkt Covid-19 med undantag för skyddsklädsel då
ingen misstanke om smitta finns.
Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19, screening och smittspårning i kommunal hemsjukvård,
oavsett boendeform

I de fall patienter/brukare/boende tackar nej (nekar till) provtagning
Sjuksköterska (ssk) som ska ta provet på korttidsboende/SÄBO/LSS eller ordinärt boende ansvar för att
informera om varför det är viktigt att ta provet. Om patienten/brukaren/boende ändå tackar nej så
informerar sjuksköterskan personen ifråga om att ansvarig läkare kommer att informeras och att
journalanteckning skrivs. Journalanteckning är lagstadgad.
Sjuksköterska i kommunen informerar Vårdcentralen via fristående meddelande i Prator att patienten
fått information men tackar nej till provtagning. Sjuksköterskan skriver i kommunens journal att
”Patienten är informerad om vikten av provtagning för covid pga symtom/screening/smittspårning.
Patienten tackar nej till provtagning. Ansvarig läkare på vårdcentralen är informerad via Prator”
Samordningssjuksköterska tar emot meddelandet i Prator. Respektive Vårdcentral beslutar vem som
ska dokumentera detta i journal och hur ansvarig läkare informeras. ”Patienten har ordinerats covid-19
prov på grund av symtom/smittspårning/screening men tackar nej till provtagning.”

Skyddsklädsel och hygien
Vid provtagning och i väntan på provsvar gäller basala hygienrutiner inklusive klädregler samt fysisk
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distansering och munskydd då det i dessa fall inte finns symtom och eller misstanke om smitta.

Smittspårning
Vid positivt provsvar gäller Smittspårningen i kommunal vård och omsorg

Skyddsklädsel och hygien
Vid provtagning och i väntan på provsvar gäller basala hygienrutiner inklusive klädregler samt fysisk
distansering och munskydd då det i dessa fall inte finns symtom och eller misstanke om smitta.

Smittspårning
Vid positivt provsvar gäller Smittspårningen i kommunal vård och omsorg

Revideringar av dokumentet
2022-02-17
Första stycket i rutinen ändras gällande vilka som ska undantas för screening, nu gäller för de
patienter som haft infektion från v. 50 3 månader mot tidigare gällde 6 månader efter
covidinfektion.
2021-12-17
Tillagt följande
Person som under ökad smittspridning, enligt Smittskyddsläkarens bedömning, vistas under del av dag
eller flera dagar i ett hushåll utanför sitt boende på korttidsboende eller SÄBO rekommenderas
provtagning för covid-19 3-5 dagar (prov tas på en vardag) efter återkomst till SÄBO eller
korttidsboende.
2021-08-25
Tillägg med nytt stycke I de fall patienter/brukare vägrar provtagning sid 4
2021-05-12
Under samtliga grupper som ska screenas har avgränsning gällande antikroppar senaste 6
månaderna tagits bort då dessa prover inte längre erbjuds
Revidering 2021-03-17
Tydliggörande under rubriken 4. Personer som flyttar mellan olika enheter inom kommunal/ privat
vård och omsorg. Sid 3
Samt komplettering punkt 3. Sid 4
En individuell bedömning måste ske gällande om prov 1 och 2 måste tas före flytt eller om prov 2 kan
tas efter inflytning på nytt boende. Vid akuta placeringar gäller samma hantering som tidigare.
Reviderad 2020-11-05
Tillägg att patienter som vårdas av SSIH i ordinärt boende ska screenas efter att ha varit inskrivna i
slutenvården. Gäller patienter 16 år eller äldre. Under rubriken C. Patienter med SSIH i ordinärt
boende beskrivs vem som ansvarar för vad.
Reviderad 2020-09-25
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Tiden för provtagning har ändrats i samtliga flöden från 48 timmar till 72 timmar innan byte av
vårdform. OBS! När det gäller personer som skrivs ut till ordinärt boende gäller även
fortsättningsvis att provtagning sker skyndsamt efter utskrivning
2020-08-12
Tillägg under rubrik 1. Person som vårdas inskriven på sjukhus
Sista punkten Personer med hemtjänst och eller hemsjukvård provtas då de kommer hem efter
sjukhusvistelse.
2020-08-05
Ändrat i samtliga flöden när det gäller inom vilken tid prov ska tas. Tidigare formulering inom 1-2
dygn ändras till inom 48 timmar
Ändring av formulering under rubriken Screening för SARS- Cov-2 infektion/ Covid-19 gällande
provtagning av personer med hemtjänst och eller hemsjukvård – samtliga prover tas efter
utskrivning…
2020-07-21
Förändrat meningen under screening första stycket, där meningen inom parentes har ty dliggjorts
med följande tillägg:
Beslutad av Länsstyrgruppen
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(och där man tidigare konstaterat positiv PCR-test)
2020-06-22
Punkt 2 och 3 tillägg gällande provsvar under helg
2020-07-01
Personer som flyttar mellan olika enheter inom kommunal/ privat vård och omsorg Ny
grupp av vårdtagare
Under samtliga rubriker läggs personer med hemsjukvård och eller hemtjänst till och vad som
gäller för den gruppen
s.3 Tydliggörande om var provtagning sker för olika grupper
Om prov 1 är negativt ska prov tas efter 3-5 dagar
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