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Rutinen ska följas av anställda och studerande inom Region Västerbotten och kommunal vård och
omsorg i Västerbotten.
Observera att aktuella länder snabbt kan förändras varför information om berörda länder också alltid
bör inhämtas från Folkhälsomyndighetens hemsida.

Bakgrund
Virus ändras över tiden genom mutationer och det uppstår nya varianter som kan ha förbättrad
förmåga att spridas eller varianter som bättre kan undkomma immunförsvaret. Den europeiska
smittskyddsmyndigheten ECDC utpekar särskilt tre varianter av viruset SARS-CoV-2 som länder bör
vara extra uppmärksamma på. En variant med ursprung i Storbritannien, en med ursprung i Sydafrika
och en variant med ursprung i Brasilien. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för
att förhindra spridning av dessa nya virusvarianter i Sverige. Arbetsgivare inom vård och omsorg har
ansvar för att följa dessa rekommendationer.

Syfte
Att tidig upptäcka och hindra spridning i vård och omsorg av nya högriskvarianter av viruset SARSCoV-2 inom vård och omsorg.

Genomförande
Handläggning av personal som varit i Norge, Storbritannien, Brasilien eller Sydafrika de
senaste 14 dagarna
Personal som vistats i något av de ovanstående länderna de senaste 14 dagarna ska jobba hemifrån
om möjlighet finns och annars stanna hemma under 7 dagar efter hemkomsten oavsett om de har
symtom eller inte. Den personalen ska endast umgås med sin familj dessa 7 dagar. Denna
rekommendation gäller också om personalen någon gång senaste 14 dagarna delat hushåll med en
person som rest till Sverige från något av de utpekade länderna. Folkhälsomyndigheten medger
undantag för personal som delar eller delat hushåll med någon som arbetspendlar till Norge. Sådan
personal får arbeta i vården.
Personal som inte har möjlighet att genomföra sina arbetsuppgifter på distans kan ha rätt till
smittbärarpenning. Personal som väljer att arbeta i något av ovanstående länder ska alltså vid
hemkomst till Sverige vara hemma 7 dagar med smittbärarpenning och provtas enligt nedan.

Provtagning av personal
Provtagning för SARS-Cov-2 med PCR-teknik ska ske så fort som möjligt efter ankomst till Sverige
samt på den femte dagen efter avresa från de utpekade länderna. Det är mycket viktigt att på
remissen ange vilket land personalen varit i och datum för utresan från detta land.
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