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Medpro internt 
 

Att skydda mot risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid infektion med SARS-CoV-2-virus.  
 
 
Situation: 
 
Under tiden med en pågående samhällsspridning av SARS-CoV 2, d v s det virus som orsakar 
infektionssjukdomen covid-19, kommer vi som arbetar inom hälso- och sjukvården att möta smittade 
och smittsamma patienter i allt större utsträckning de närmaste veckorna. 
 
Även våra medarbetare eller deras nära och kära kan tillhöra en riskgrupp som löper störst risk att 
drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. 
 
Socialstyrelsen har definierat sådana riskgrupper och kommit ut med rekommendationer i 
dokumentet Dnr 5.7-13632/2020 den 17 april 2020 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf 

 
”Förhöjd risk för att få en mer allvarlig form av sjukdomen har individer som tillhör någon eller flera av de grupper som finns 
i listan nedan. Kombination av en eller flera faktorer från mer än en grupp ökar risken ytterligare för allvarlig 

sjukdomsutveckling vid covid-19.  
 

- Ålder 70 år och däröver  

- Aktiv cancersjukdom  
- Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)  
- Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, 

diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller 
kronisk leversjukdom  

- Fetma (BMI 40 och däröver) 
- Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)  

- Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)  
- Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt 

sjukdomsförlopp vid covid-19  

 
Person som bor tillsammans med någon som har förhöjd risk enligt listan ovan bör i syfte att skydda den som löper störst 
risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 ur ett smittskyddsperspektiv tillfälligt 

avstå arbete utanför hemmet om arbetssituationen är sådan att Folkhälsomyndighetens råd för smittskydd inte kan följas.” 

 
 
Uppdrag: 
 
Medarbetares hälsa har överste prioritet. Samma ska gälla för anhöriga som har störst risk att 
drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och som bor tillsammans 
med medarbetaren. 
  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf


Konsekvens: 
 

(1) Avgörande för minskad smittspridning är att Du konsekvent följer alla aktuella hygienregler 
och -riktlinjer. 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44910/V%C3%A5rdhygien%20-
%20Coronavirus%202019-nCoV.pdf?a=false&guest=true 

(2) Du som medarbetare måste ta även ”enkla” symtom på allvar: Så fort Du känner av några 
akut nytillkomna symtom så som feber, hosta, snuva, allmän trötthet, led-/ muskelvärk eller 
dyl. ska Du stanna hemma – oavsett om Du misstänker en vanlig förkylning eller en infektion 
med Covid-19. Även om Du känner Dig frisk på morgonen och får ovan nämnda symtom 
under dagen bör Du omedelbart kontakta Din verksamhetschef och sluta jobba.  
 

(3) Din verksamhetschef säkerställer att Du som antingen själv tillhör ovan nämnda riskgrupper 
eller har en anhörig som Du bor ihop med och tillhör riskgruppen inte möter misstänkt 
smittade eller smittsamma patienter. Det kan vara så att Du inte längre får arbeta på jour- 
eller ”Covid-19-mottagning”. 

(4) Om arbetsuppgifter på vårdenheten inte kan garantera att Du ifråga inte kommer i kontakt 
med smittade eller smittsamma patienter får verksamhetschefen överväga möjligheten att 
Du arbetar hemifrån. I sådana fall krävs dock ett aktuellt medicinskt underlag som styrker Din 
eller anhörigas tillhörighet till riskgruppen. 
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