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Anvisning för screening vid in- och utflyttning 
efter utskrivning från sjukhus samt vid in- och 
utflyttning på korttid  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Syfte 
Att skydda brukare från covid -19 och förhindra eventuell smittspridning. 
 

Koppling till lagstiftning och andra styrdokument 
 Socialstyrelsen har tagit fram ett material som stöd för Provtagning för Covid-19 

inom särskilt boende för äldre  

 Smittskydd Halland har kommit med rekommendation för screening och 
smittspårning inom särskilt boende för äldre. 

 Smittskyddslagen beskriver hur vi ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot 
spridning av smittsamma sjukdomar. 
 

 

Anvisning 
 

Gäller följande brukare 

Anvisningen gäller samtliga verksamheter inom socialförvaltningens ansvarsområde där det 
bor personer över 70 år eller riskgrupp för covid-19.  
Screening ska utföras även när brukare är vaccinerad med 2 doser.  
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Screening inför flytt och vid frånvaro 

Instruktioner se tabell. 
 

Kategori Provtagningstid, första prov tas 
omgående  

Provtagningstid, andra provet 
tas 3 dagar senare 

Nyinflyttning till 
SÄBO, korttid, LSS 

Prov tas så nära inflyttning som möjligt 
men svar bör finnas till hands innan 
inflyttning. 
Vid akut korttidsplats tas provet vid 
ankomst. 

Prov tas om på vårdtagare som 
var negativ i prov inför 
inflyttning 

Byte av SÄBO även 
korttid, LSS 
 

Prov tas så nära flytt som möjligt och svar 
ska finnas till hands innan byte av boende. 

Prov tas om på vårdtagare som 
var negativ i prov inför bytet av 
boende 

Inför växelvård, 
SÄBO, LSS. 
(oavsett om 
brukaren har 
hemsjukvård eller 
inte) 

Antigentest tas på återkommande brukare 
på växelvårdsplatsen vid ankomst. För nya 
växelvårdsbrukare tas PCR första gången 
inför inflytt. Se schema sid 6. 
 

Inget mer prov än första 
antigentestet om inte det är 
positivt. Gör då PCR-test. 

Utskrivning efter 
sjukhusvård till 
SÄBO, korttid, LSS 
samt ordinärt 
boende 

Prov tas så nära utskrivningstillfället som 
möjligt men svar ska, om möjligt, finnas till 
hands innan utskrivning från sjukhuset 

Prov tas om på vårdtagare som 
var negativ i prov inför 
utskrivningen 

 
Provtagning görs inte på de som vårdats för covid-19 på sjukhus eller på de som är 
provtagna positivt under de senaste 6 månaderna. För dessa patienters smittfrihet ansvarar 
läkare. 
För de som varit frånvarande mindre än ett dygn ex hälsat på anhöriga och sovit över, 
behöver ej screening göras.  
Om en brukare har varit inlagd på sjukhus skall denne screenas på sjukhuset även om det 
gått mindre är ett dygn, om detta inte är utfört skall detta utföras snarast av kommunens 
sjuksköterska eller coronateam.  
 

Provtagning 
 Skyddskläder används vid screening-provtagning. 

 Prov lämnas in till det Lab på VC där läkare som är ansvarig för ordination är verksam, 
om inget annat har beslutats 

 

I väntan på provsvar vid screening 
 Nyinflyttad/återkommen brukare ska motiveras att hålla sig avskild i sin lägenhet i 4 

dagar efter inflyttning/återkomst eller tills provsvar 2 visats sig negativt. 

 Skyddsutrustning används som vid misstänkt smitta till dess negativt svar erhållits för 
prov 2.  
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Positivt provsvar vid screening 
Det ska alltid göras en individuell bedömning tillsammans med brukare/anhöriga om var det 
är lämpligast att brukaren ska vistas under sjukdomstiden. 
Brukare från sjukhus med positiv covid-19 ska placeras på covid-plats på korttid och inte 
blandas med övriga brukare. 
 
 

 Vid positivt svar för brukare som kommer 
- från sjukhus (boende i ordinärt boende).  

Återvända hem till ordinärt boende eller flytt till kommunens covid-platser 
(endast vid behov av biståndsbedömd korttidsplats). 

- från sjukhus (till boende med brukare över 70 år, inklusive LSS-boende).  
Flytt till kommunens covid-platser. 

- till växelvård 
Återvända hem eller flyttas till kommunens covid-platser. 

 

Inflyttning och utflyttning: 
 

 Inför inflyttning informeras anhöriga till brukaren, att de som utför inflyttningen 
måste vara helt friska och helt fria från luftvägssymtom. 

 Inflyttning ska ske under en bestämd, begränsad tid. 

 Vid inflyttning ska de som hjälper till med inflyttningen vistas så lite som möjligt i 
gemensamma utrymmen, t ex korridorer.  

 Uppmuntra till handtvätt och att använda handsprit. 

 De andra brukarna på boendet ska under tiden om möjligt vistas i sina respektive 
lägenheter. Om de måste möta anhöriga - håll avstånd. 

 
Utflyttning från korttidsavdelning till annat kommunalt boende i Falkenbergs kommun: 
Transporten mellan boenden ska ske på ett säkert sätt som inte riskerar att brukaren utsätts 
för smitta av covid-19. I undantagsfall kan transport ske av anhöriga. Om brukaren är positiv 
i covid-19 ska detta rapporteras till transporterande enhet/anhöriga/berörda och 
skyddsåtgärder ska säkerställas för berörda.  
 
Vägledning vid in- och utflyttning under pågående smittspårning på korttid:  
 

 Då personal är indexfall och smitta ej förekommer hos aktuell brukare kan brukare 
flytta in till och ut från korttid efter att första PCR-provet nr 1 är taget. Vid utflytt till 
Säbo efter prov nr 1 ska brukare screenas med antigentest dagligen tills PCR-provsvar 
på nr 2 har kommit och brukaren ombeds att hålla sig avskild från övriga boende 
dessa dagar, skyddsutrustning används. 

 Då brukare är indexfall (enstaka fall högst 2 brukare) och smittspårning är inledd ska 
man vänta med utflytt för brukare tills provsvar nr 1 har kommit i smittspårning och 
bedömning görs sedan utifrån utbrottets karaktär och smittspridningnivå om brukare 
kan flytta till Säbo eller till ordinärt boende och i så fall vilka åtgärder som vidare bör 
tas vid en eventuell utflytt. 
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Vid beslut om utflytt till Säbo eller ordinärt boende ska:  
 

 Brukare som flyttar ut från korttid och in på Säbo under pågående smittspårning 
ingår fortfarande i smittspårningen, smittspårningen fortsätter då med prov nr 2 på 
Säbo och brukaren ombeds att hålla sig avskild till svar på prov nr 2 kommit. 
Skyddsutrustning används. Brukaren screenas då dagligen med antigentest tills 
provsvar nr 2 har kommit.  

 Brukare som ska flytta till ordinärt boende kan flytta under smittspårning och prov 
nr 2 tas då i hemmet av PAS. Om brukaren ej har hemsjukvård tas provet av 
coronateamet och överrapportering ska göras av ssk på korttid till dels EC för 
hemtjänst samt till coronateamet och ansvarig vårdcentral. Uppföljningsansvar för 
brukaren och för provsvar har då EC för hemtjänst tillsammans med smittspårande 
enhet och för eventuella vidare åtgärder. Skyddsutrustning används. Om brukaren 
visas ha ett negativt PCR-provsvar nr 2 ansvarar EC hemtjänst för att avsluta 
skyddsutrustning och ta ned skylt hos brukare i hemmet.  

 Brukare med konstaterad smitta som kommer från sjukhus ska i första hand 
placeras på särskild covid-plats och ej blandas med övriga brukare.  

 Om det finns brukare på covid-plats på korttidsboendet är detta ingen orsak till att 
inte ta emot nya brukare eller låta brukare flytta ut.   

  

 

Ansvar  
Enhetschef: 

 Informerar personal om anvisningen 

 Informerar brukare och anhöriga om hur in- och utflyttning går till 

 Bestämmer med anhöriga när in- eller utflyttning ska ske 

 Säkerställer att transport mellan korttidsavdelning och annat boende sker på ett 
säkert sätt. 

 Diskuterar med brukare/anhöriga samt sjuksköterska hur man ska göra med ev flytt 
vid positivt svar vid screening (för brukare som redan bor på boende) samt då 
brukare ingår i pågående smittspårning från korttid.  

 

Boendesamordnare på biståndsenheten 

 Meddelar datum för flytt  
o senast 5 dagar innan nyinflyttning eller byte av permanent SäBo till ansvarig 

sjuksköterska där patienten bor. Samt meddelar andra berörda enligt rutin 
o senast 5 dagar innan inflytt till växelvården för ny brukare meddelas ansvarig 

sjuksköterska på växelvården. Samt meddelar andra berörda enligt rutin  
o senast 2 dagar innan inflytt till korttidsplats till ansvarig sjuksköterska där 

patienten bor. Vid akut inflytt meddelas korttidens sjuksköterska. Samt 
meddelar andra berörda enligt rutin 

 
LSS-handläggare 

 Meddelar datum för flytt senast 5 dagar innan nyinflyttning eller byte av boende med 
särskild service till ansvarig sjuksköterska där patienten bor 
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Sjuksköterska 

 Kontaktar  
- läkare gällande ordination av prov på brukarens nuvarande boende inför 

patienters flytt till/mellan särskilt/ordinärt boende i kommunen. 

 Sjuksköterska på korttiden meddelar anhöriga att patienten kommer på tillfällig 
vistelse till korttiden istället för till boendet (om inte detta meddelats anhöriga på 
SIPen).  

 Tillsammans med ansvarig läkare och enhetschef upprätta en lista över personer 
(vårdtagare, personal eller i förekommande fall anhöriga) som kan ha exponerats för 
smitta. 

 Sjuksköterskan ansvarar för att uppdatera Excell fil i V katalogen, mapp 

”Smittspårning”. 

 Att affischen ”Risk för smitta” kommer upp på brukarens dörr samt tas bort när 

screeningen är klar. 

 Om brukaren flyttar ut från korttiden och ingår i smittspårning – överrapportera till 

PAS om eventuell screening med antigentest samt PCR-prov nr 2. Om brukaren ej har 

hemsjukvård, rapportera till EC hemtjänst och/eller till vårdcentral samt 

smittspårande enhet om att brukare återgår till hemmet.  

VPL-teamet 

 Meddelar patientansvarig sjuksköterska om patient som skrivs ut från sjukhus 
 

Omsorgspersonal: 

 Vid screening besöka avskild brukare så ofta det går och som önskas under tiden 
bruken hålls avskild i sin lägenhet, samt erbjuda utomhusvistelse. 

 
MAS:  

 Göra anvisningen känd och ansvarar för revidering vid behov samt årligen. 

 Ge vägledning och vara rådgivande vid nytt och pågående utbrott av covid-19 på 
korttid i samband med pågående smittspårning vid in- och utflytt för brukare.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kommun.falkenberg.se/download/18.c4217e31778cbc0dae299ae/1614844715239/Risk%20f%C3%B6r%20smitta_A4_uppdaterad210304.pdf
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VÄXELVÅRD PROVTAGNING 

Ny växelvårdspatient  

PCR-prov tas före inflyttning och efter 2-3 dagar 

 

Återkommande växelvårds patienter 

Provtas med antigentest, se nedan. 

Har patienten haft Covid senaste 6 månader 

Ja               Nej 

 

Ingen provtagning.              Fullvaccinerad. 

                                              

                   Ja                                     nej 

 

Antigentest. Ett prov, vid ankomst, varje                                Provtagning före inflytt och efter 2-3  dagar       
              återkommande inflyttning                                                                                              
                                                                                
 

       Erbjud vaccinering 
 

 

 

 

 

Revidering sedan 17/7-2020 

Utflyttning från korttidsavdelning till annat kommunalt boende i Falkenbergs kommun: 
Transporten mellan boenden ska ske på ett säkert sätt som inte riskerar att brukaren utsätts 
för smitta av covid-19. I undantagsfall kan transport ske av anhöriga. 
 
Revidering 4 mars 2021 
Boende som varit tillfälligt frånvarande över dagen behöver inte längre motiveras till avskildhet. 
Boende som varit tillfälligt frånvarande över natten behöver inte längre screenas och motiveras till 
avskildhet. Screening gäller dock fortfarande om boende vistats över natten på sjukhus. 
Skyddsutrustning ska användas vid screening till dess negativt svar erhållits för prov 2. 
Skylt ”Risk för smitt” istället för ”Smittspårning pågår” ska sättas upp vid screeningen. 
Även brukare som har vaccinerats ska screenas.  
 
Revidering 22 april 2021 
Ingen screening för sommargäster ska genomföras. 
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Revidering 17 december 2021   
Nytt avsnitt om vägledning vid in- och utflyttning vid pågående smittspårning på Korttidsboende.  
Vid transport av covid-19 positiv brukare mellan kommunala boenden och från korttid till ordinärt 
boende.  
Sjuksköterskas ansvar.  
Enhetschefs ansvar.  
MAS ansvar. 
 
Revidering 18 januari 2022 
Ändrat att antigentest används på återkommande växelvårdsbrukare. Lagt in flödesschema kring 
hantering av växelvårdspatienter. Ny rubrik.  


