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Rutin för vård- och omsorgspersonal som reser in i Sverige ifrån utlandet
I Folkhälsomyndighetens dokument ”Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet”
daterat 2021-07-12 rekommenderas alla boende i Sverige eller med svenskt medborgarskap, som
reser in i Sverige från länder utanför Norden att testa sig vid ankomst. Vid inresa till Sverige från ett
så kallat tredjeland kan man även behöva stanna hemma i sju dagar efter ankomsten.
Se: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten.
Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne rekommenderar, som tillägg till Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, att vård- och omsorgspersonal provtas avseende SARS-CoV-2 efter vistelse
utanför Norden oavsett vaccinationsstatus.
Följande riktlinjer för provtagning av vård-och omsorgspersonal rekommenderas efter utlandsresa
vid återgång till arbete inom en vecka efter hemkomst:
•

Symtomfri vård- och omsorgspersonal, oavsett vaccinationsstatus, som inreser från något av
de nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och Island) behöver inte provtas. Detta gäller
även vid arbetspendling.

•

Symtomfri vård- och omsorgspersonal, oavsett vaccinationsstatus, som inreser från
utomnordiskt land bör provtas vid hemkomst till Sverige samt dag 5-7. Provtagning med PCRtest via personalprovtagningen rekommenderas i första hand. Personalen kan arbeta i väntan
på provsvar. Antigentester kan användas, men vid positivt fynd via antigentest ska
kompletterande provtagning med PCR-test ske. I väntan på det kompletterande PCR-svaret
får personalen inte arbeta. I de fall personalprovtagning eller antigentester ej finns
tillgängligt kan vård-och omsorgspersonal provtas via 1177 med egenprovtagning.

•

Vård- och omsorgspersonal med symtom, oavsett vaccinationsstatus och inreseland, ska
provtas så snabbt som möjligt. Provtagning med PCR via personalprovtagningen
rekommenderas vid symtom. Personalen ska stanna hemma från arbetet tills provsvar
föreligger.

De nationella och regionala rekommendationerna kan komma att ändras beroende på aktuell
smittspridning. Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt kompletterande riktlinjer enligt
ovan gäller fram till den 31 augusti 2021.
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