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Exponering för smitta Handläggningsrutin för 
enhetschefer 
 

Rutinen beskriver åtgärder när medarbetare exponering för smitta inom regionenen, 
kommunen och de privata vårdgivarna. Samt utredning vid okänd smittkälla  
Medarbetare är samtliga anställda inklusive studenter och praktikanter inom regionen, 
kommunerna och de privata vårdgivarna.  
Provtagning sker vid närmaste vårdcentral även om medarbetaren eller studenten är 
registrerad vid annan vårdcentral i länet eller i landet.  

Definition Vårdcentral 
Definitionen vårdcentral innefattar både regionens egna hälsocentraler samt privatägda 
vårdcentraler. 

Definition: index 
Index är den som är känd eller okänd smittbärare. 

Definition: exponering av smitta 
Medarbetare som har exponerats för smitta oavsett typ eller smittväg. 
Exponerad för smitta avser i denna rutin, medarbetare inklusive studenter och 
praktikanter.  
Smittkälla är den som möjligen bär smitta och som personalen exponerats för. 

Definition: okänd smittkälla 
Man har identifierat en smitta men inte smittkälla. Vid sådana tillfällen kan enhetschef 
av vårdhygien eller smittskyddsenheten uppmanas att kontakta vårdcentral för 
provtagning av personalgrupp i syfte att kartlägga smittan för att kunna bryta 
smittvägar. 

Provtagning  
När medarbetare exponerats för smitta bör enhetschef kontrollera rutin för aktuell 
smitta innan beslut om provtagning (se relaterad information nedan).  
Närmaste vårdcentral ansvarar för provtagning, ordination och uppföljning av provsvar  
Viss provtagning kan behöva genomföras akut, det är därför viktigt att enhetschefen 
läser aktuell rutin vid känd smitta. Provtagning som inte kräver akut åtgärd kan 
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genomföras vid närmaste vardag. Vid stick och skärskada där det är osäkert om index 
bär på smitta, så tillfrågas index om hen bär på smitta. 
Enhetschef kontaktar enhetschef vid närmaste vårdcentral för överenskommelse om 
provtagning. Lämplig kontaktväg för medarbetarens enhetschef är direkt kontakt med 
vårdcentralens enhetschef.  
Provtagning av index kan behöva genomföras vid stick/skärskada för att verifiera smitta 
i de fall index är känd. Det provet ordineras av läkare vid aktuell enhet och genomförs 
efter index medgivande vid enheten.  
Vårdcentralens läkare ansvarar för ordination samt uppföljning av provsvar och 
eventuella vidare åtgärder när det gäller medarbetare. 

Arbetsskadeanmälan 
Vid exponering av känd smitta, gör arbetsskadeanmälan (Försäkringskassan) och 
avvikelserapportering tillsammans med arbetsledaren. Dokumentera vid konstaterad 
exponering enligt AFS 2018:4 (11 §). Lokala rutiner kan förekomma när det gäller stick-
/skärskador. Tillbud, det vill säga situationer som kunde orsakat skada med risk för 
blodburen smitta, rapporteras och följs upp enligt lokala rutiner. 
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Relaterad information 
 
Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter - Arbetsmiljöverket (av.se) 
Åtgärder vid exponering av blod - Vårdhandboken (vardhandboken.se) 
Söksida - RVN Intranät (provtagningsanvisningar) 
handlaggning-vid-stick--och-skarskada-samt-exponering-pa-slemhinna-och-skadad-
hud.  
(dnr: 638958) 
Region Västernorrland - Tuberkulos (dnr: 444367) 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/stick--och-skarskador-samt-exponering-med-risk-for-blodburen-smitta-hos-personal/atgarder-vid-exponering-av-blod/
https://intranat.rvn.se/sv/soksida/?q=Hepatit&t=&to=&f=&fo=&o=score&l=list&c=Provtagningsanvisningar
https://www.rvn.se/globalassets/_rvn/for-vardgivare/smittskydd/smittor/blodsmitta/handlaggning-vid-stick--och-skarskada-samt-exponering-pa-slemhinna-och-skadad-hud.pdf
https://www.rvn.se/globalassets/_rvn/for-vardgivare/smittskydd/smittor/blodsmitta/handlaggning-vid-stick--och-skarskada-samt-exponering-pa-slemhinna-och-skadad-hud.pdf
https://www.rvn.se/sv/for-vardgivare/Smittskydd/smittor/tuberkulos/
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