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Nationellt/ Västra Götalandsregionen 
 
Förhållningsregler till hushållskontakter till person med covid-19 i Västra 
Götaland – gäller f o m 21 okt 2020.  
VGR 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-
gotaland/ 

 
Covid-19, information och förhållningsregler till hushållskontakter 
Smittskyddsläkarförening 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/10/covid-19-hushallskontakt-
201014.pdf 
 

 
Smittspårning vid nyupptäckt covid-19  
Instruktion till behandlande läkare och smittspårare 
Smittskydd Västra Götaland 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/df4
2351e-a0a6-402c-9081-86b96d8ea3b5/NYTT%20Smittsp%c3%a5rning%20-
%20f%c3%b6rh%c3%a5llningsregler%20-%20hush%c3%a5llkontakter%20UTKAST%202020-10-
19%20vers.2%20JB-1.pdf?a=false&guest=true 
 

 
Läkarintyg för ansökan om smittbärarpenning 
Försäkringskassan 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning 
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/def06bb9-268f-47bd-a99d-
2aa3dd75f855/fk7804-003-f-003.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Att inte gå till arbetsplats eller skola gäller som förhållningsregel för den som är vuxen eller går på 
gymnasiet och delar hushåll med någon som är covid-19-positiv. Barn i förskola och grundskola 
undantas.  
 
Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning. 
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Förhållningsreglerna tillsammans med skyddsplikten enligt smittskyddslagen innebär bland annat: 
 

- Man ska arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar. Den som inte kan arbeta 
hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. 

- Man ska träffa så få personer som möjligt, hålla avstånd utomhus och inte vara med på 
fritidsaktiviteter där man kan träffa andra. 

- Man ska ej åka kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi. 
- Man ska bara handla i mataffärer eller på apotek om man absolut måste och inte har några 

symtom. 
- Man ska vara noga med att tvätta händerna ofta. 

- Man ska berätta om att man är hushållskontakt till en person med covid-19 om man har 
kontakt med personal i hälso- och sjukvården.  

 
 
OBS:  
 

(1) Instruktion till behandlande läkare och smittspårare har uppdaterats, hushållskontakter 
inkluderats som alltså får samma förhållningsregler som den infekterade själv. 

 
 

(2) För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att den som bor i samma 
hushåll med en person som är covid-19-positiv inte får arbeta då hushållskontakten är – eller 
kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. 
 
För att få smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att 
man inte får arbeta på grund av risken för smitta.  
 
Om man är sjuk och inte kan jobba, ska man ansöka om sjukpenning. 
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