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VID MISSTÄNKTA FALL

Isolera person med symtom (enkelrum).
Vid stort antal fall och det inte finns tillgång till enkelrum placeras bekräftade fall (positiva) 
tillsammans.

Personer med symtom ska provtas så snart som möjligt (antigentest)

Kontakta Smittskydd vid första misstänkta fallet på anläggningen.  

Tillsammans med Smittskydd görs en planering av hur omfattande testning som ska genomföras om 
personen är positiv. Det kan också bli aktuellt med kompletterande PCR-test för virustypning

Ett negativt resultat inte helt kan utesluta risken för covid-19 infektion och det
kan därför bli aktuellt med kompletterande provtagning med PCR-test 



PERSONER SOM TESTATS POSITIVT (HAR 
COVID-19)

Fortsätt med isolering tills personen bedöms vara smittfri 
– minst 7 dagar från insjuknandet inkl. 2 symtomfria dagar
Tester kan inte användas för att smittfriförklara en person

Informera om förhållningsregler – dvs hur de ska agera för att minska risken att 
smitta andra 

Smittskyddsblad finns på olika språk Covid-19 pat 210617 (slf.se)
Finns också på Smittskyddets webbsidor

De får vistas utomhus om de inte riskerar att exponera andra

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2021/06/covid-19-patient-210617.pdf


PERSONER SOM TESTATS POSITIVT (= HAR 
COVID-19)

Informera hur personerna får kontakt med sjukvård genom att i första hand 
ringa 1177  

Inför eller vid ev. besök i sjukvården måste de informera att de har covid-19

De ska inte använda allmänna kommunikationsmedel



IDENTIFIERA OCH TESTA EXPONERADE 
KONTAKTER

Identifiera de som kan ha smittats av den som insjuknat fr om 48 timmar före första 
symtom – t ex rumskamrater (s.k. hushållskontakter) 

Hushållskontakter isoleras 
- kan fortsätta bo tillsammans med de som exponerats samtidigt men inte med den 
som insjuknat: Ska vara isolerade 7 dagar från index (den som konstaterats med 
covid-19) provtagningsdatum.

Får vistas utomhus om de inte riskerar att exponera andra

Hushållskontakter ska erhålla information- förhållningsregler (smittskyddsblad)

Ska provtas så snart exponeringen är konstaterad, samt dag 3 och 5 efter senaste 
kontakt med index. Får någon symtom ska de flyttas till enskilt rum och testas igen.



IDENTIFIERA OCH TESTA EXPONERADE 
KONTAKTER

Samma regler som för hushållskontakter bör gälla personer som umgåtts tätt med den som 
insjuknat (s k nära kontakter) som t ex åkt i samma bil när personen kan ha varit smittsam 
(fr om 48 timmar före symtomdebut).

Upprätta lista på de anställda som stöd för provtagning och smittspårning. 
På listorna ska anges personuppgifter (namn, födelsedata), om de har symtom, datum för 
ev. insjuknande, datum för ev. planerad och genomförd provtagning samt resultat av test.

Informera Smittskydd om ytterligare personer testas positivt



PERSONER SOM INTE BEDÖMS VARA 
EXPONERADE

Informeras om att vara uppmärksamma på symtom

Bör enbart vistas på anläggningen eller i skogen –för att undvika smittspridning till 
andra anläggningar eller samhället

Personer som delar rum bör åka i samma bil och sitta tillsammans vid måltiderna. 
Detta för att begränsa ev. smittspridning. Vara i sin ”bubbla”!

Utomhusvistelse minskar risken för smittspridning 

Tänk på att hålla avstånd (inom – och utomhus) samt noggrann handhygien

De bör inte använda sig av allmänna kommunikationsmedel.

De som haft covid-19 och är smittfria rekommenderas att vara de som sköter det 
som kräver kontakt med andra utanför anläggningen


