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Verkställighetsbeslut 

Datum 2021-06-28 

Diarienummer HS 2020–00257-444 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Nina Brandström 

Telefon: 0705-612538 

E-post: nina.brandstrom@vgregion.se 

Regional rutin – Screening och smittspårning av 

covid-19 inom kommunal vård och omsorg, 

version 9 

Beslut 

1. Ordförande för funktionsgrupp chefläkare godkänner Regional rutin - 

Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och 

omsorg, version 9. 

Sammanfattning av ärendet 

Rutinen baseras på Folkhälsomyndigheten rekommendationer och syftar till att 

begränsa smittspridning genom screening och smittspårning. 

Revideringar i denna version:  

• Förtydligande i avsnittet om screening att analysen i första hand bör 

utföras med PCR-metod. 

• Förtydligande att inom kommunal vård och omsorg, vare sig det gäller 

brukare eller personal, sker smittspårning oberoende av exponerads 

vaccinationsstatus. 

• Förtydligande i avsnittet om smittspårning vad som betraktas som ett 

misstänkt respektive bekräftat fall vid antigentest. 

 

Rutinen ersätter tidigare version.  

 

Ordförande för funktionsgrupp chefläkare godkänner rutinen i enlighet med HS 2019–

00059 Styrande dokument inom hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 

• Regional rutin – Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal 

vård och omsorg, version 9. 

https://www.vgregion.se/
mailto:hss@vgregion.se
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Datum för beslut: 2021-06-28 

Marga Brisman  

Ordförande för funktionsgrupp chefläkare 

Beslutet skickas till 

• Sahlgrenska universitetssjukhuset, sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se 

• Sjukhusen väster, sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se 

• Skaraborgs Sjukhus, skas@vgregion.se 

• NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se 

• Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se 

• Närhälsan, narhalsan@vgregion.se 

• Regionhälsan, regionhalsan@vgregion.se 

• Primör, primor@live.se 

• Habilitering& hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se 

• Folktandvården, info.folktandvarden@vgregion.se 

• Koncernstab Beställning och Produktionsstyrning, 

koncernkontoret.bestallningochproduktionsstyrning@vgregion.se 

• Marga Brisman, marga.brisman@vgregion.se 

• Kristine Christiansen Rygge, kristine.christiansen_rygge@vgregion.se  

• Ingemar Qvarfordt, ingemar.qvarfordt@vgregion.se 

• Ann-Charlotte "Lotta" Osbeck, lotta.osbeck@vgregion.se 

• Roseli Sandbreck, roseli.sandbreck@vgregion.se 

• Malin Spetz, malin.spetz@vgregion.se 

 

För kännedom till 

• Västkom, Jeanette Andersson <jeanette.andersson@vastkom.se> 
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