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Identifiera nära kontakter  
De som vistats nära index i inomhusmiljö under längre tid, till exempel arbetsplats, 

personalrum, möteslokaler, fester, idrottssammanhang och andra sammankomster.  

 

En tumregel för ökad smittrisk är nära kontakt inom 2 meter under sammanlagt 15 minuter 

inom ett dygn. För ytterligare vägledning i bedömning se frågor och svar nedan. 

 

Om exponering av den nära kontakten skett i vård- och omsorgsmiljö hänvisas till regionala 

eller lokala rutiner. Länk till regional rutin Covid-19 Screening och smittspårning inom 

kommunal vård och omsorg. 

Nära kontakt som haft en bekräftad infektion med covid-19 de 
senaste 3 månaderna 

Behöver inte testas för covid-19  

Uppmana index att lämna informationsblad  

Uppmana index att lämna informationsblad till sina nära kontakter och samtidigt meddela 

dem att följa rekommendationerna i informationsbladet ”Till dig som har haft nära kontakt 

med person som har covid-19”.    

Om index inte kan eller inte vill informera sina övriga nära kontakter, ska smittspåraren göra 

detta och också lämna ut informationsblad enligt ovan. I dessa fall kan det finnas behov av att 

upprätta en smittspårningshandling, dvs. en handling med uppgifter på nära kontakter som 

förvaras åtskild från patientens journal.  

 

Om index själv har informerat sina nära kontakter om smittrisken för covid-19 och har 

lämnat bladet ”Till dig som har haft nära kontakt med person som har covid-19”  ska 

patienten återkoppla detta till smittspåraren och detta ska sedan dokumenteras i patientens 

journal. 

 

Smittspårning i olika grupper  

Rekommendationerna för smittspårning av covid-19 har delats in i tre grupper av exponerade 

kontakter, se nedan. I vårdmiljöer med många äldre personer, eller personer med nedsatt 

immunförsvar, som bor eller vårdas tillsammans finns det även efter vaccination mot covid-19 

risk för smittspridning. 

 

 

 

Om den nära kontakten, oavsett vaccinationsstatus, har genomgått en 

bekräftad infektion med covid-19 de senaste 3 månaderna behöver hen 

generellt inte testas om hen identifieras som nära kontakt. Testning av dessa 

individer kan göras på medicinsk indikation efter individuell bedömning.  

 
  

 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening%20och%20smittsp%C3%A5rning%20av%20covid-19%20p%C3%A5%20kommunala%20korttidsboenden%20och%20s%C3%A4rskilda%20boenden%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening%20och%20smittsp%C3%A5rning%20av%20covid-19%20p%C3%A5%20kommunala%20korttidsboenden%20och%20s%C3%A4rskilda%20boenden%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b300d0b5-878a-4c1e-9526-bd099c519ce7/Info%20till%20n%c3%a4ra%20kontakt%20211101%20(ver%203)%20liten%20just.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b300d0b5-878a-4c1e-9526-bd099c519ce7/Info%20till%20n%c3%a4ra%20kontakt%20211101%20(ver%203)%20liten%20just.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b300d0b5-878a-4c1e-9526-bd099c519ce7/Info%20till%20n%c3%a4ra%20kontakt%20211101%20(ver%203)%20liten%20just.pdf?a=false&guest=true
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För all testning som görs inom ramen för smittspårning gäller endast test som erbjuds av 

hälso- och sjukvården.   

De nära kontakterna får själva boka sin provtagning via vårdcentral eller 1177.se.  

Positivt provsvar innebär att den nära kontakten blir ett nytt index. 

 

Grupp 1. Patienter, brukare och personal inom vård och 
omsorg 

Den nära kontakten ska vara observant på symtom på covid-19 som debuterar inom 14 

dagar efter att hen senast haft nära kontakt med index.   

Nära kontakt som får symtom på covid-19: 

- Testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter att ha fått informationen att 

de varit utsatta för smitta via vårdcentral, 1177.se eller enligt rutin hos sin 

arbetsgivare. 

- Stanna hemma i väntan på provsvar.   

 

Nära kontakt som är utan symtom: 

- Kan eventuellt behöva testas för covid-19 enligt de lokala rutiner för smittspårning 

som gäller på hens arbetsplats och som är beslutat av ansvarig arbetsgivare.   

- Kan arbeta som vanligt i väntan på provsvar. 

- Bör om möjligt undvika nära kontakter med personer utanför hushållet och 

arbeta hemifrån under 5 dagar efter att ha träffat index.   

 

Grupp 2. Den vuxna allmänheten och Grupp 3. Barn och unga, 
skol- och fritidsmiljö 

Den nära kontakten ska vara observant på symtom på covid-19 som debuterar inom 14 

dagar efter att hen senast haft nära kontakt med index.   

Nära kontakt som får symtom på covid-19: 
- Om den nära kontakten inte kan arbeta hemifrån eller är elev i grund- och 

gymnasieskola eller motsvarande skolformer så ska hen testas. Test bokas via 

vårdcentral eller 1177.se.  

- Ska stanna hemma och invänta provsvar innan återgång till arbete eller skola.   

 

Nära kontakt som är utan symtom: 

- Rekommenderas att få information om att de är exponerade samt att de ska 

testa sig om de får symtom. 

- Bör om möjligt undvika nära kontakter med personer utanför hushållet och 

arbeta hemifrån under 5 dagar efter att ha träffat index. 
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- Den nära kontakten ska fortsatt följa de allmänna rekommendationer som finns från 

Folkhälsomyndigheten Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — 

Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).   

 

Frågor och svar  

Hur bedömer jag om en kontakt är nära eller inte?  

Graden av exponering är en viktig del av bedömningen när man tar ställning till vilka 

kontakter i en smittspårning som ska testas och vilka instruktioner som ges för att förebygga 

smitta.  

Generellt bedöms en kontakt som nära om personen vistats inom 2 meter, sammanlagt mer 

än 15 min under ett dygn vilket är den europeiska smittskyddsenhetens (ECDC) definition. 

Contact tracing: Public health management of persons, including healthcare workers, having 

had contact with COVID-19 cases in the European Union.  

 

För covid-19 är följande faktorer viktiga för exponeringsgraden: 

 Kontakt inomhus eller utomhus? Smittorisken är betydligt större vid 

kontakter inomhus.  

 Fysiskt avstånd vid kontakttillfället? Risken ökar vid avstånd mindre än 2 

meter.  

 Tidslängden för kontakten: Vid nära kontakt längre än 15 minuter ökar 

risken betydligt. 

       

 
 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management

