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Smittskyddsläkaren 

Smittspårning av covid-19 och behandlande läkares skyldigheter 
enligt smittskyddslagen 

 

Syfte 
Covid-19 har den 1 april 2022 omklassificerats från en allmän- och samhällsfarlig sjukdom 
till en anmälningspliktig sjukdom som är smittspårningspliktig i vissa miljöer.  Inom vård och 
omsorg är testning och smittspårning samt andra förebyggande åtgärder fortsatt viktigt för att 
bryta smittkedjor, minska smittspridningen och därmed sjuklighet och dödlighet till följd av 
covid-19. Syftet med smittspårning av covid-19 är att bryta smittkedjor för att skydda dem 
som löper störst risk att drabbas av allvarliga konsekvenser av sjukdomen. Smittspårningens 
omfattning och innebörd kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och 
den fas i pandemin som landet eller regionen befinner sig i. Denna riktlinje beskriver 
smittspårning av covid-19 i Region Kalmar län och den baseras på Förebyggande åtgärder och 
rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg - 
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
Smittspårning av covid-19 ska ske utan dröjsmål för att göra det möjligt att effektivt 
bryta smittkedjor. 

Riktlinjens omfattning 
Riktlinjen gäller för samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län och 
inom kommunal vård och omsorg i Kalmar län som handlägger provsvar för covid-19. 
Smittspårning ingår i behandlande läkares skyldighet och ska påbörjas snarast efter besked om 
positivt provsvar. Smittspårningsenheten sköter smittspårning inom vård och omsorg, men 
smittspårningen måste initieras av behandlande läkare enligt nedan.  
För att förenkla läsandet används begreppet ”vård och omsorg” i denna riktlinje i betydelsen 
”hälso- och sjukvård eller omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt 
sjuka av covid-19 vårdas, bor eller vistas”. 

Behandlande läkares skyldigheter enligt smittskyddslagen vid bekräftat fall av 
covid-19 
Informera patienten muntligt och skriftligt om diagnosen. Utgå från 

Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad. Sedan den 1 april 2022 är förhållningsregler 
vid covid-19 borttagna men skyddsplikten enligt smittskyddslagens 2 kap 2 § gäller fortsatt: 
”den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är 
skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.” 
Behandlande läkare inleder smittspårningen genom att kartlägga eventuell exponering inom 
vård och omsorg och överlämnar därefter smittspårningen till smittspårningsenheten eller 
avslutar smittspårningen genom en journalanteckning.   

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/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg/
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
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Från och med den 17 januari 2022 gäller att covid-19 enbart ska anmälas av läkare vid 
mikrobiologiskt laboratorium (HSLF-FS 2015:7) samt av behandlande läkare som konstaterar 
covid-19 efter ett positivt antigentest i de fall inte anmälan görs från ett mikrobiologiskt 
laboratorium. Behandlande läkare behöver inte skriva en klinisk smittskyddsanmälan i 
SmiNet vid positiva PCR-prov.  

Smittspårning av covid-19 ska ske i vissa verksamheter 
Från och med den 1 april 2022 är covid-19 är enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 
2022 smittspårningspliktig i sluten vård samt omsorgsverksamheter där personer med hög risk 
att bli allvarligt sjuka i covid-19 befinner sig.  
Personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 kan finnas överallt i hälso- och 
sjukvården, inklusive i hemsjukvården. Omsorgsverksamheter där personer med hög risk att 
bli allvarligt sjuka i covid-19 vistas är exempelvis särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor (SÄBO), hemtjänsten, dagverksamheter och verksamheter 
under lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personer med 
hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 kan även vistas i andra omsorgsverksamheter än 
ovanstående. 
Smittspårning vid misstänkt smittspridning i samhället behöver i regel inte utföras. Generellt 
rekommenderas inte testning av symtomfri personal.  
Smittspårning vid enstaka fall 
En individuell bedömning krävs för att identifiera vilka patienter, omsorgstagare och personal 
som ska testas i samband med en smittspårning i vård eller omsorg.  

Smittspårning vid utbrott 
Vid misstanke eller kännedom om flera fall inom samma enhet eller en grupp av patienter, 
omsorgstagare eller personal rekommenderas att en utbrottsutredning utförs i dialog med 
smittspårningsenheten. Förutom smittspårning enligt ovan bör arbetet med generella 
smittförebyggande åtgärder i form av möjlighet att hålla avstånd och att använda source 
control övervägas.  

Smittspårning och utbrottsutredning vid hög samhällsspridning  
Under perioder med omfattande samhällsspridning kan det vara svårt att bedriva 
smittspårning och utbrottsutredning som vanligt. Detta eftersom sannolikheten att identifiera 
flera fall utan koppling till varandra ökar. Under dessa perioder kan smittspårning och 
utbrottsutredning kompletteras med och delvis ersättas av generella smittförebyggande 
åtgärder. Screening av personal såväl som nyinskrivna patienter eller omsorgstagare är en 
åtgärd som kan övervägas. 
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Smittsamhet 

Nära kontakter till indexfallet 
Hur stor risken är att smittas av ett indexfall beror på flera olika faktorer, exempelvis fysiskt 
avstånd och tidslängd för kontakten. Generellt bedöms en person som nära kontakt om man 
befunnit sig inom 2 meter i sammanlagt ≥15 min under 24 timmar. 

Tidsperiod och smittsamhet 
Man bedöms som smittsam 48 timmar innan symtomdebut och därefter kan smittsamheten 
variera i längd, beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad och vaccinationsstatus. Om man 
inte har några symtom bedöms man som smittsam från provtagningsdatum. 
Se Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård 
och omsorg (folkhalsomyndigheten.se). 
Vid positivt testresultat för covid-19 hos person utan symtom ansvarar arbetsgivaren för 
beslut om att stanna hemma och ersättning. Smittbärarpenning är inte tillämpbart. 

Se även 
Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 
Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) 

Diagnoskoder 
Se även kodningsanvisningar från Socialstyrelsen. Aktuella koder vid smittspårning: 
U07.1 Covid-19, virus påvisat 
GD001 Anmälan enligt lag (utförd smittskyddsanmälan) 
AV097 Smittspårning 
Z20.8 Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar   
Z03.8B Observation/utredning för misstänkt infektionssjukdom 
Z29.0 Isolering  
Z86.1  Förekomst av antikroppar hos frisk person 
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19 

Referens 
Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård 
och omsorg — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Ändringshistorik 
Datum Ändring Utförd av 
2023-02-20 Rutin antigentestning inom HSF och PF borttaget. AN, TD. 

2022-11-22 Mindre uppdateringar i text baserat på uppdaterad vägledning från FoHM. 
Uppdaterade länkar. 

LLS, PÅJ, AN 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/cc7b6e6ac0f84178b4857707507452bc/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/cc7b6e6ac0f84178b4857707507452bc/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/kodning-av-covid-19.pdf
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/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg/
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