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Omfattning 

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

Kan även tillämpas inom kommunal vård och omsorg i Västerbotten. 

 

 

Bakgrund 

Covid-19 smittar oftast från 1–2 dagar innan symtomdebut och under de första 5 dagarna efter 

symtomdebut. Smitta från en person som ännu inte hunnit utveckla symtom kallas pre-symptomatisk 

smitta. Undersökningar av hushållssmitta har visat att smittrisken är ungefär lika stor pre-symtomatiskt 

som under de första dagarna med symptom. Det saknas motsvarande undersökningar från 

arbetsplatser. Risken för pre-symtomatisk smitta är en viktig orsak till att symtomfria vårdanställda bär 

kirurgiskt munskydd i kontakt med patienter. Det minskar risken för smittöverföring från en anställd 

som kan vara smittsam utan att känna sig sjuk.  

Symtombilden är liknande för flera olika luftvägsvirus. De vanligaste symtomen vid covid-19 är 

- Ihållande hosta som uppkommit de senaste dagarna och/eller 

- Feber (mer än 38,0°C) 

- Andfåddhet 

Andra symptom är ont i muskler, trötthet, ont i halsen, snuva eller bortfall av lukt- och smaksinnet.  

Konsekvenserna av covid-19 har generellt mildrats sedan starten av vaccinationskampanjen. Många 

har haft infektionen. Sammantaget finns nu i alla åldersgrupper immunitet som mildrar 

sjukdomsförloppet. 

Syfte 

Minska risk för spridning av covid-19 i Region Västerbottens arbetsmiljöer och särskilt i vårdmiljöer.  

 

Genomförande 

Kriterier för att stanna hemma och kontakta sin närmaste chef 

Anställd som har nytillkomna symtom på luftvägsinfektion och inte mår tillräckligt bra för att arbeta, 

eller har nytillkomna luftvägssymptom och feber >38 grader stannar hemma och kontaktar sin chef.  

 



 

Provtagning för covid-19 sker endast då verksamhetschefen särskilt beslutat om sådan rutin 

Den rutinmässiga provtagningen vid misstänkt covid-19 hos vårdanställda upphör mot bakgrund av att 

riskerna med covid-19 har minskat. I verksamheter som handlägger patienter med särskilt hög risk för 

allvarlig covid-19 kan verksamhetschefen besluta och informera de anställda om fortsatt rutinmässig 

provtagning vid misstänkt covid-19.  

• Anställda provtas i så fall via Regionens upphandlade antigentest lokalt på enheten eller via 

egenprovtagning med PCR. Information om egenprovtagning med PCR finns på Regionens 

webbsida. Den anställda ska registrera sig och legitimera sig med BankID. En arbetsplatskod ska 

anges vid registrering, fråga chefen om koden.  

Kriterier för återgång i arbete/studier 

1. Grundregeln är att en anställd ska stanna hemma till hen under minst ett dygn känt sig tillräckligt 

bra för att arbeta. Återgång kan ske även om torrhosta eller nästäppa kvarstår.   

2. Vid covid-19 som verifierats med PCR eller kvalitetssäkrat antigentest ska personal stanna 

hemma minst 5 dagar från symtomdebut. Dag för första symtom räknas som dag 0. Återgång till 

arbete kan alltså ske tidigast dag 6. Om provtagning gjorts utan symtom räknas 

provtagningsdagen som dag 0. 

3. Hen som lämnat prov med egenprovtagning med PCR ska i väntan på svar inte gå till 

arbetsplatsen. Om provet är negativt går hen till jobbet när hen mår tillräckligt bra.  

https://www.regionvasterbotten.se/coronavirus/for-vardpersonal-om-covid-19/egenprovtagning-for-personal

