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Rutin för anställda och studenter efter exponering för covid-19 utan 
skyddsutrustning samt handläggning vid misstänkt exponering för covid-19 
  

Utfärdare:  Maria Marklund, hygienläkare  

Fastställande:  2021-01-25, version 10.   

 
Dokumentet gäller för anställda och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Region Västerbotten 

Det kan även tillämpas inom kommunal vård och omsorg i Västerbotten. Brukare och vårdtagare 

likställs med patient i dokumentet. 

Ändring sedan föregående version 2020-10-05: Rekommendation om karantän för inresande från 

Storbritannien, Brasilien, Sydafrika och Norge. 

 

Alla anställda och studerande som utan skyddsutrustning har exponerats för patient eller 

medarbetare med covid-19 eller kan ha exponerats för smittsam covid-19 på fritiden ska få 

information om åtgärder för att minska risk för smittspridning till patienter och medarbetare.  

Syfte 

Minska risk för smittspridning av covid-19 i Region Västerbottens arbetsmiljöer, och särskilt i vård- och 

omsorgsmiljö. Säkra att medarbetaren får bästa möjliga handläggning om denne insjuknar. 

 

Målgrupp 

Anställd och studerande inom region Västerbotten som de senaste 14 dagarna utan skyddsutrustning 

exponerats för covid-19 hos patient eller medarbetare eller har exponerats för covid-19 på fritiden.   

 

Genomförande 

Om anställd eller student utan skyddsutrustning exponerats för en patient med covid-19 

När en anställd eller student har exponerats för en patient med smittsam covid-19 utan 

skyddsutrustning ska närmaste chef informeras. Chef kontaktar Vårdhygien för hjälp med 

riskbedömning. Ofta kan personen arbeta vidare med uppmaning om uppmärksamhet på symtom i 14 

dagar efter exposition, eller med provtagning i ett visst intervall, men ibland rekommenderas 

avstängning enligt Allmänna Bestämmelser § 10.  

 

Om anställd eller student, som medgivits fortsatt patientnära arbete, utvecklar symtom på covid-19 ska 

hen omedelbart lämna sin arbetsplats om hen är i tjänst. Därefter snarast kontakta sin närmaste chef 

för beslut om vidare åtgärder, samt låta sig provtas via Regionens egenprovtagning.  

Om hen utvecklar symtom utanför arbetstid ska hen inte gå till arbetet och följa samma råd som ovan. 

 

Vid svår sjukdom med andfåddhet, vilken är väldigt ovanligt hos personer under 80 års ålder, 

kontaktar man infektionsjouren via Regionens telefonväxel eller 1177.  
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Om anställd eller student på fritiden har haft nära kontakt med ett fall av smittsam covid-19  

Anställd eller student  

- ska om smittkällan är en hushållskontakt stanna hemma 10 dagar från hushållskontaktens 

symtomdebut 

- ska om smittkällan inte är en hushållskontakt men en person som man varit nära under till 

exempel resa, fest, eller utbildning informera sin chef om exponeringen. Chefen kontaktar vid 

osäkerhet hygiensjuksköterska för hjälp med riskbedömning 

- ska stanna hemma om infektionssymptom debuterar inom 14 dagar efter expositionen och 

kontakta sin närmaste chef för beslut om vidare åtgärder. Provtagning ska också ske via 

Regionens egenprovtagning 

- lämna sin arbetsplats om hen är i tjänst då infektionssymptom debuterar inom 14 dagar efter 

expositionen. Därefter snarast kontakta sin närmaste chef för beslut om vidare åtgärder. 

Provtagning för covid-19 ska då också ske via Regionens egenprovtagning 

 

För närvarande ska personer som inreser till Sverige från Storbritannien, Brasilien, Sydafrika och 

Norge enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer stanna hemma i minst sju dagar och låta sig 

provtas så fort som möjligt efter inresa och dag 5.  

 

 


