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Personal med Covid-19 – checklista för 
enhetschef 
 
Vad ska du, som chef, göra om personal fått Covid-19? Denna 
checklista utgår från de olika scenarier som finns.  
 
Tre olika scenarier utifrån provtagning/testning 
 

1. Har din personal testat sig via 1177?  

Då ska du ställa följande frågor till personalen: 
• Har du arbetat med symptom 24 timmar innan testet utförts?  
• Får jag lämna ut ditt personnummer till pandemimottagningen? 

Om personalen svarar nej på sista frågan om personnummer gör ingenting.  
Om personal svarar ja på om de arbetat med symptom 24 timmar innan testet 
så meddela MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som kontaktar 
pandemimottagningen för snabbare smittspårning. MAS återkommer sen till 
dig med vem som ska ansvara för smittspårningen på eventuella kunder och 
arbetskamrater. (Har personen inte arbetat med symptom 24 timmar innan 
testet utförts, gör ingenting).  
 

2. Har din personal testat sig på vårdcentral? 

 Då ska du ställa följande frågor till personalen: 
• Vilken vårdcentral har du testat dig på?  
• Har du arbetat med symptom 24 timmar innan testet utfördes?  
• Får jag kontakta din Vårdcentral?   

Om personalen svarar ja på om de arbetat med symptom 24 timmar innan 
testet utförts så kontakta den vårdcentral som testet utfördes på. De ansvarar 
för smittspårning på eventuella kunder och arbetskamrater. (Har personen 
inte arbetat med symptom 24 timmar innan testet utförts, gör ingenting) 
 

3. Har personalen testat sig via smittspårning? 

Då ansvarar den vårdcentral som utfört smittspårningen för eventuell 
smittspårning av kunder och arbetskamrater. Kontakta den vårdcentral som 
utfört smittspårningen för vidare handläggning.  
 
Styrdokument kopplat till smittspårning 
 
Här kan du ta del av Smittspårningsanvisning 
 

https://www.varberg.se/download/18.485e5900175b8e98317245e1/1605194235683/Smittsp%C3%A5rning%20omsorgtagare%20och%20personal%20-%20anvisning.pdf


  
 
 
  
  
  

 
 
 
 
Smittfrihet 
 
Personalen är inte längre smittsam när det har gått minst 7 dagar sedan de 
insjuknade och de blivit allmänt förbättrade och varit feberfria under 2 dygn. 
Det betyder att den kortaste tiden de bedöms vara smittsamma är 7 dagar. Om 
personalen efter denna tid har kvar symtom som rethosta och försämrat luft- 
och smaksinne bedöms de ändå inte vara smittsamma. 
 
Om personalen provtagits fast de inte hade några symtom gäller 7 dagar från 
provtagningsdagen. Utvecklar de symtom efter provtagningen, se ovan. 
 
Vad gäller om din personal har någon närstående som 
har Covid -19? 
 
Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som lyder under 
Smittskyddslagen. Som hushållskontakt till en person med bekräftad covid-19 
betraktas personalen som ett misstänkt fall av sjukdomen. Det innebär att de 
för att förhindra att de smittar andra måste följa förhållningsregler.  
 
Förhållningsreglerna innebär följande för personal som har närstående med 
Covid-19:  
 

• De ska inte gå till arbetsplats eller utbildning i minst 7 dagar från 
provtagning (se nedan). 

• Arbete hemifrån och distansundervisning går bra.  
• Om de inte har möjlighet att jobba hemifrån ska de inkomma med 

läkarintyg så att de kan ansöka om smittbärarpenning från 
Försäkringskassan.  

De som är hushållskontakt till en person med covid-19 ska följa 
förhållningsregler eller riktlinjer i minst 7 dagar från den dag personen som 
har covid-19 blev provtagen. När 7 dagar har gått kan de återgå till arbetet om 
de fortsatt är symtomfria. Har de tagit ett PCR-prov måste du dock invänta 
provsvaret. De bör också fortsätta att träffa så få personer som möjligt och 
avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, det vill säga tills det 
gått 14 dagar från det att den närstående provtagits. 
 
Andra arbetsrelaterade frågor för dig som chef 
(Denna information gäller endast för dig som jobbar i Varbergs kommun, inte 
externa utförare) 
 
Här hittar du som chef arbetsrelaterade frågor utifrån Covid-19. Det handlar 
om sådant som Varberg kommuns rutiner och information om provtagning av 
personal, vad som gäller vid sjukdom, anmälan om tillbud, information vid 
smitta eller hantering av oro.   
 
Frågor och svar för dig som chef i Varbergs kommun  

https://medarbetare.varberg.se/sidor/ledning-och-styrning/var-gemensamma-beredskap-for-att-hantera-en-kris/information-med-anledning-av-covid-19/fragor-och-svar-om-covid-19-for-dig-som-ar-chef.html

