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Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmän- eller samhällsfarlig sjukdom. Den som testar 
positivt för covid får inte längre några bindande förhållningsregler utan ersättas med 
rekommendationer (Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) där skyddsplikten enligt 
smittskyddslagen (2 kap. 2§) betonas: 
Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning 
1 §   Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att 
förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. 
2 §   Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är 
skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. 
 
Indikation för testning (PCR) vid förkylningssymptom: 

• Omsorgstagare på särskilt boende samt patienter med medicinsk indikation där läkare 
bedömer att diagnos har betydelse för den fortsatta handläggningen, t ex ovaccinerade (färre 
än 3 doser) eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar och negativ serologi trots 
vaccination. Provtas helst inom 3 dagar från symptomdebut inför beslut om ev 
virushämmande behandling. 

• Förnyad provtagning vid förkylningssymptom är inte indicerat förrän det gått 3 månader från 
föregående PCR-verifierad sjukdom. 

 
Smittsamhet (oavsett vaccinationsstatus) vid konstaterade covid-19 bedöms som låg vid mer än 1 
dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring samt minst 5 dagar sedan symtomdebut. För 
patienter som vårdats på sjukhus samt omsorgstagare på särskilt boende gäller minst 7 dagar. Vid 
IVA-vård pga covid-19 gäller minst 14 dagar. 
 
För personal är det fortfarande viktigt att stanna hemma vid förkylning så länge man känner sig sjuk, 
framför allt vid feber och hosta.  
 
Screening  
Vid tecken på smittspridning inom verksamheten kan i undantagsfall screening av exponerade friska 
patienter/brukare (PCR) övervägas efter beslut av ansvarig chef i samråd med MAS inom 
kommunerna eller smittskydd inom regionen. Vid utbrott på vårdavdelning testas patienter som 
skrivs ut till särskilt boende inför utskrivning under 5 dagar efter det senast konstaterade fallet. 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
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