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Centralsjukhuset Hus 2, plan 1 010-839 13 02/11 054-61 64 15 smittskydd@regionvarmland.se 
651 85 Karlstad     

 
 

 

Covid-19 – information till chefer på arbetsplats om 
närkontakter som ingår i smittspårning 
 
För smittspårning i personalgrupper inom hälso- och sjukvård och omsorg,  
se RUT-20039 Covid-19 – Smittspårning inom vård och omsorg   

 

Detta dokument ska vara ett stöd till chefer när en person med konstaterad covid-19 (index) har 
varit i verksamheten under smittsam period och därför kan ha utsatt andra personer för smittrisk. 
För att förhindra vidare smittspridning av covid-19 behöver personer som kan ha varit utsatta för 
smittrisk informeras om detta.  

Om index inte befunnit sig på arbetsplatsen under smittsam period behöver chefen inte gå ut 
med information eller vidta åtgärder.  

Personen med bekräftad Covid-19 som provtagit sig via Region Värmland egenprovtagning eller 
vårdcentral/sjukhus med PCR-test, har fått förhållningsregler och blivit smittspårade av Region 
Värmlands smittspårningsenhet eller av behandlande läkare. Index har också fått information om  
när hen kan betraktas som icke smittsam och kan återgå till skolan/förskolan.  

Personer som blivit positiva i antigensjälvtest, även kallad snabbtest utförda i hemmet, betraktas  
som bekräftade fall. De blir inte smittspårade av Region Värmland men ska ändå följa förhållnings-
regler enligt smittskyddsblad.  
 

 

 
Följande informationsstöd finns 
• De som blivit utsatta för smitta ska uppmanas gå in på Smittskydd Värmlands webbplats,  

www.smittskyddvarmland.se, under Covid-19 – provtagning, skolor, resor, verksamheter, 
för att få mer information om vad de behöver tänka på.   

o Till dig som ingår i smittspårning som närkontakt till person med covid-19 
o Covid-19, lathund för närkontakt som ingår i smittspårning  

 

Mer information finns på Smittskydd Värmlands webbplats under Covid-19 (coronavirus).  

  

När räknas man som närkontakt?  
Om du har haft nära kontakt med en smittad i 15 minuter eller mer på ett avstånd mindre än 
två (2) meter under personens smittsamma period.  

Smittsam period räknas från 48 timmar före symtomdebut tills minst två (2) dygns feberfrihet och allmän 
förbättring samt minst fem (5) dagar sedan symtomdebut.  

Om den smittade inte har haft några symtom räknas smittsam period från provtagningsdatum.  

 

https://www.regionvarmland.se/download/18.1a8c237f17a8346c8a322fd2/1635257767691/covid-19-smittsparning-rut-20039.pdf
https://www.regionvarmland.se/download/18.1a8c237f17a8346c8a320369/1642776787622/covid-19-patientinfo.pdf
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/
https://www.regionvarmland.se/download/18.1a8c237f17a8346c8a31fd36/1635777915312/Info-narkontakt-med-person-som-har-covid-19.pdf
https://www.regionvarmland.se/download/18.1a8c237f17a8346c8a31fd36/1635777915312/Info-narkontakt-med-person-som-har-covid-19.pdf
https://www.regionvarmland.se/download/18.49a6323417c92c9e56417d12/1635770893809/Lathund-covid-19-narkontakt.pdf
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/a-o-sjukdomar/covid-19-coronavirus/
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Detta ska göras 
• Personen med covid-19 kan själv informera de personer på arbetsplatsen som kan ha ut- 

satts för smitta, men kan också välja att ta kontakt med sin chef för att få hjälp med detta.  
• Informera identifierade närkontakter om att de kan ha utsatts för smittrisk samt vad de ska  

göra. Använd gärna informationsbladet Till dig som ingår i smittspårning som närkontakt till 
person med covid-19.  

• Det kan många gånger vara svårt att avgränsa närkontakter. Då är det en fördel att hela 
verksamheten får information.  

 

Provtagning av närkontakter  
  

Rekommendationer för närkontakt samt eventuell provtaging se  
Covid-19, lathund för närkontakt som ingår i smittspårning. 
 

Hur kan informationen på arbetsplatsen ske? 
• Gäller det endast några få personer på arbetsplatsen som utsatts för smitta av covid-19  

räcker det med att kontakta berörda personer personligen.  
• Gäller det en hel enhet eller en grupp, kan samtliga informeras samtidigt på lämpligt sätt.  

I vissa lägen kan det vara svårt att avgränsa, då är det en fördel att hela verksamheten  
får information, till exempel på en större arbetsplats där många delar på gemensamma 
utrymmen. 

Ska jag informera om vem som har covid-19?  
Nej, du ska inte informera andra om vem som har covid-19 om du inte har fått personens 
tillåtelse. Information om att en person vistats i verksamheten i smittsam fas och vilka datum  
det har skett får lämnas ut eftersom informationen lämnas som del i en smittspårning. 
 

Ska jag stänga arbetsplatsen? 
Vid mycket stor anhopning av fall av covid-19 i en verksamhet, kan det bli aktuellt att delvis eller 
helt stänga arbetsplatsen under en utredningsperiod. Att stänga en arbetsplats ska endast ske i 
undantagsfall. Det är vederbörande chef som fattar beslut om stängning av verksamheten. 
Smittskydd Värmland bör kontaktas för rådgivning i dessa frågor.  

Vart vänder jag mig vid stor anhopning av covid-19-fall?  
Vid behov av rådgivning kontakta Smittskydd Värmland i första hand via mejl, 
smittskydd@regionvarmland.se.  

Smittskydd Värmland kan även kontaktas via telefon, 010-839 13 00. Telefonen kan under vissa  
tider vara mycket belastad.  

Vart vänder jag mig med frågor kring provtagning?  
Vid frågor kring provtagningen kontakta Central provtagningsadministration och smittspårning  
via mejl till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se. 
 

 

Smittskydd Värmland 

https://www.regionvarmland.se/download/18.1a8c237f17a8346c8a31fd36/1635257848388/Info-narkontakt-med-person-som-har-covid-19.pdf
https://www.regionvarmland.se/download/18.1a8c237f17a8346c8a31fd36/1635257848388/Info-narkontakt-med-person-som-har-covid-19.pdf
https://www.regionvarmland.se/download/18.49a6323417c92c9e56417d12/1635770893809/Lathund-covid-19-narkontakt.pdf
mailto:smittskydd@regionvarmland.se
mailto:egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se

	Covid-19 – information till chefer på arbetsplats om närkontakter som ingår i smittspårning
	Vart vänder jag mig vid stor anhopning av covid-19-fall?
	Vart vänder jag mig med frågor kring provtagning?


