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Mall för skolan att gå igenom vid fall av covid-19 på 
skolan inför kontakt med Smittspårningsenheten  

Syfte: att underlätta för skolan i kontakten med smittspårare  

Följande uppgifter är bra att skolans kontaktperson har sammanställt inför samtalet 

med Pandemimottagningens smittspårare (för att minska behovet av upprepade 

samtal):  

• Den smittades namn och personnummer (10 siffror). Gäller både elev och 
personal. 

• När kände den smittade personen första symtom? 

• När var personen senast i skolan?  

• Vilken klass går personen i?  

Skolan behöver till smittspårare även förmedla uppgifter om nära kontakter:  

• Nära kontakters* namn, personnummer (ej nödvändigt med de 4 sista 

siffrorna). 

• Uppgifter för enskilda individer får endast förmedlas muntligt till 

smittspårare. 

• Bedöms en hel klass varit i nära kontakt med smittad kan en klasslista skickas 

via e-post till smittspårare. Men den får endast innehålla namn, 

födelsenummer och kontaktuppgifter. Ingen annan personlig information 

så som smittad/inte smittad är tillåten att skicka utan förmedlas vid behov 

via telefon. 

 

*Nära kontakt är en person som den smittade har träffat närmare än 2 meter i minst 

15 minuter sammanlagt under en dag inomhus under tiden den smittade hade 

symtom och 48 timmar innan. 

Skolan kontaktar Smittspårningsenhetens kontaktpersoner för skolor, 
mån-fre 08.30-15.30:  

 

Ems Vildebrandt, 010-476 19 18, Ems.Vildebrandt@regionhalland.se  

Camilla Brandqvist, 010-476 19 18, Camilla.Brandqvist@regionhalland.se  

mailto:Ems.Vildebrandt@regionhalland.se
mailto:Camilla.Brandqvist@regionhalland.se
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Beskrivning av smittspårningsprocessen vid fall av covid-19 i skolan 

Kartläggning av nära kontakter – smittspårare och skola 

Smittspårningen startar utifrån den information som smittspåraren har fått in (vilket 

kan variera från fall till fall). Smittspåraren genomför ett smittspårningssamtal med 

den smittade personen (och vårdnadshavare om det gäller en person under 16 år) 

och kartlägger vilka personer den smittade har haft nära kontakt med under tiden 

personen varit smittsam (dvs när hen haft symtom och 48 timmar innan).  

Skolan gör samtidigt en kartläggning av vilka nära kontakter den smittade haft i 

skolan och rapporterar det till smittspåraren. 

Smittspåraren sammanställer uppgifterna från personen som har covid-19 med 

skolans uppgifter om vilka personer som varit i nära kontakt med den smittade. 

Utifrån sammanställningen bedömer smittspårare vilka elever och personal som ska 

rekommenderas provtagning.  

Smittspårare och personen som har covid-19 ansvarar för att kontakta andra nära 

kontakter utanför skolan på motsvarande sätt.  

Utskick av brev till elever, vårdnadshavare och skolpersonal från skolan 

Skolorna hjälper till med att skicka ut informationsbrev från Smittskydd Halland till 

elever och vårdnadshavare (”Ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta”) och personal 

(”Du kan ha blivit utsatt för smitta”) via de kanaler som respektive skola använder 

för information till vårdnadshavare och elever samt personal. Detta görs så snart 

skolan får besked om att elev eller personal har fått provsvar som visar covid-19 

(positivt provsvar).  

Skolan behöver försäkra sig om att det är ett PCR-test som den smittade har 

genomfört. (Har eleven provtagit sig med test som finns på självprovtagningen, 

skolans självtest eller inom vården? Då är det PCR-test.) Skulle det istället vara ett 

snabbtest (antigentest) som använts kontaktas någon av Smittspårningsenhetens 

kontaktpersoner för skolor innan brevet skickas. 

Ett ytterligare brev med besked om provtagning skickas av skolan till de elever 

(och deras vårdnadshavare) samt skolpersonal som varit i nära kontakt med smittad 

och där smittspåraren därför rekommenderar provtagning. Rekommendationen för 

provtagning är främst för elever från klass 7 och äldre samt skolpersonal.  

Undantag kan förekomma om smittspridningen är hög och smittspårare bedömer 

att provtagning ska användas även för yngre elever i ett visst enskilt fall. 
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Arkivering och makulering av kartläggning 

Kartläggningen klassas som en smittspårningshandling och arkiveras av smittspårare 

på Pandemimottagningen (där smittspårningsenheten finns). Skolan ansvarar för att 

makulera sin egen kartläggning när informationen förmedlats klart till smittspårare 

på Pandemimottagningen. 


