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Screening vid flytt omsorgstagare, Covid -19 – Lokal anvisning  
Folkhälsomyndigheten rekommenderar screening även av symtomfria omsorgstagare som 
flyttar in eller återkommer till särskilt boende för äldre efter sjukhusvård. Detta gäller även 
omsorgstagare i ordinärt boende med hemtjänst.  

 

* Då patienter skrivs ut från sjukhuset till boende inom kommunal vård och omsorg där 
screeningprov 1 inte svarats ut, ska patienten även om den är symptomfri vara kvar på 
rummet och personalen skall använda munskydd tills negativt svar erhållits. Skulle patient 
uppvisa symptom används full skyddsutrustning. Notera att provtagning ej utförs på de som 
tas emot efter vårdtillfälle för covid-19-infektion eller vid PCR-påvisad genomgången 
infektion senaste 3 månaderna. 

Screening gör inte efter besök på vårdcentral, specialistmottagning, tandläkare m.m.  
 
Ett positivt covid-19 prov eller ännu ej inkommit provsvar, utgör inget hinder för flytt under 
förutsättning att basala hygienrutinerna följs och skyddsutrustning används.  
 
Ansvar  
Boendesamordnare tar kontakt med samordnande sjuksköterska i god tid inför flytt, byte av 
särskilt boende, flytt till korttiden eller inför växelvård. Hälso och sjukvårdsenheten ansvarar 
för att prov tas samt ansvarar för att vid negativt provsvar nytt prov tas efter 3 - 5 dagar. 
Ansvarig läkare för det boendet personen flyttar från (säbo/korttid) ordinerar provet. Flyttar 
personen (inskriven i hemsjukvård) från ordinärt boende är det patientens Vårdcentral som 
ordinerar. 

Kunder som ej är inskrivna i hemsjukvården där kontaktar boendesamordnaren 
kund/närstående. De skall kontakta Vårdcentral för provtagning innan flytt.  
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Vid akuta placeringar av kunder från ordinärt boende till Korttiden p.g.a tex ohållbar 
hemsituation så genomförs flytten och kund håller sig på eget rum tills svar från screening är 
genomförd.  

Screening genomförs så fort det är möjligt på Korttiden med ett första prov som upprepas 
efter 3-5 dagar. Vid utskrivning från sjukhus ansvarar Hallands sjukhus för att prov tas innan 
utskrivning, Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar att vid negativt provsvar nytt prov tas 
efter 3 -5 dagar. 

Ansvar entreprenaderna Boendesamordnare tar kontakt med utföraren som tillser att 
prov tas enligt tabell ovan och att vid negativt provsvar nytt prov tas efter 3 -5 dagar. 

Tillägg 2021-01-20 - Kommer kund från sjukhus skall alltid skyddsutrustning användas tills 
resultatet av provsvaret har kommit vid screeningen. 

Tillägg 2021-04-30 – LSS-gruppbostad ingår i screening. Se tabell ovan. 

Nytt 220131 – Patienter som undantas av screening är om de haft verifierad covid-19 
infektion de senaste 3 månaderna, tidigare var det 6 månader.  

Nytt 220303 – se rödmarkerat, räcker att personalen använder vanligt munskydd om patient 
är symptomfri.   
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