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Hantering av smittfall hos medarbetare och
studenter vid Umeå universitet
Denna checklista är ett stöd till chefer, kursansvariga och andra medarbetare som får information om
att en student eller medarbetare konstaterats vara smittad av covid-19. I dokumentet hittar du två
checklistor, student respektive medarbetare, för att snabbt kunna påbörja hanteringen samt en malltext
för information till berörda närkontakter. Övrig information hittar du på umu.se under Hantering av
smittfall hos medarbetare och studenter.

Checklista när en student bekräftats smittad
När en student har provtagit sig och fått bekräftad covid-19 ska följande ske:
1. Den smittade studenten kontaktar kursansvarig lärare om förekomst av smitta.
2. Lärare meddelar berörd prefekt som mejlar information om att det finns en person med smitta
till corona@umu.se. OBS! Ange inte namn eller andra personuppgifter.
3. Regionen ansvarar för smittspårning, men kan be universitetet om hjälp med att informera
berörda personer. I de fall där universitetet ska bistå i smittspårningen med information till
närkontakter bör lärare och den smittade diskutera följande
a. Vilka personer på universitetet, medarbetare och studenter, har den
smittade varit i närkontakt med?
Närkontakt räknas som kontakt inom 2 meter i mer än 15 ackumulerade minuter under
ett dygn och från 48 timmar innan symptom uppträdde till dess att symptomen
försvunnit. De personer som den smittade har varit i närkontakt med ska alltid
kontaktas.
b. Vem ska kontakta de personer som den smittade varit i närkontakt med?
Kontakt med berörda tas antingen av smittspåraren, den smittade själv eller av
universitetet. I de fall universitetet ska informera närkontakter kan smittskyddets
malltext med fördel användas, den finns längre ner på denna sida. Prefekt/chef
informerar medarbetare, och kursansvarig lärare informerar sina studenter.
c. Får fler informeras om smittan?
Som huvudregel gäller att bara personer som behöver bli informerade om smittan ska
informeras, men i vissa fall kan information till en större grupp vara nödvändig. Kom
därför överens om den smittade studenten ger sitt samtycke till att en större grupp
meddelas och om den smittade i så fall vill vara namngiven eller anonym.
4. Anpassa om möjligt undervisning till digitala alternativ under en period.
5. Följ gärna upp den smittade studentens tillstånd. Studenten får återgå till studier som kräver
fysisk närvaro tidigast 7 dagar efter insjuknande och efter minst 2 dagar av symptomfrihet.
6. Bedöm om situationen kräver anmälan av allvarligt tillbud, dokumentation och åtgärder. Läs
avsnittet Anmälan av allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket ovan. OBS! Personer som är
dubbelvaccinerade och där det gått mer än två veckor sedan dos två behöver inte ingå i
tillbudsanmälan.
Om Smittskyddsenheten eller motsvarande ger andra instruktioner än vad som presenteras här är
det smittskyddets instruktioner som gäller.
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Checklista när en medarbetare bekräftats smittad
När en medarbetare har provtagit sig och fått bekräftad covid-19 ska följande ske:
1. Den smittade medarbetaren kontaktar närmaste chef om förekomst av smitta.
2. Chefen meddelar berörd prefekt/enhetschef som mejlar information om att det finns en person
med smitta till corona@umu.se. OBS! Ange inte namn eller andra personuppgifter.
3. Regionen ansvarar för smittspårning, men kan be universitetet om hjälp med att informera
berörda personer. I de fall där universitetet ska bistå i smittspårningen med information till
närkontakter bör chef och den smittade diskutera följande.
a. Vilka personer på universitetet, medarbetare och studenter, har den
smittade varit i närkontakt med?
Närkontakt räknas som kontakt inom 2 meter i mer än 15 ackumulerade minuter under
ett dygn och från 48 timmar innan symptom uppträdde till dess att symptomen
försvunnit. De personer som den smittade har varit i närkontakt med ska alltid
kontaktas.
b. Vem ska kontakta de personer som den smittade varit i närkontakt med?
Kontakt med berörda tas antingen av smittspåraren, den smittade själv eller av
universitetet. I de fall universitetet ska informera närkontakter kan smittskyddets
malltext med fördel användas, den finns längre ner på denna sida. Prefekt/chef
informerar medarbetare, och kursansvarig lärare informerar sina studenter.
c. Får fler informeras om smittan?
Som huvudregel gäller att bara personer som behöver bli informerade om smittan ska
informeras, men i vissa fall kan information till en större grupp vara nödvändig. Kom
därför överens om den smittade medarbetaren ger sitt samtycke till att en större grupp
meddelas och om den smittade i så fall vill vara namngiven eller anonym.
4. Chefen följer upp den smittade medarbetarens tillstånd. Medarbetaren får återgå till
arbetsplatsen tidigast 7 dagar efter insjuknande och efter minst 2 dagar av symptomfrihet.
5. Bedöm om situationen kräver anmälan av allvarligt tillbud, dokumentation och åtgärder. Läs
avsnittet Anmälan av allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket ovan. OBS! Personer som är
dubbelvaccinerade och där det gått mer än två veckor sedan dos två behöver inte ingå i
tillbudsanmälan.
Om Smittskyddsenheten eller motsvarande ger andra instruktioner än vad som presenteras här är
det smittskyddets instruktioner som gäller.
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Malltext för information till närkontakter
Nedan är regionens exempel på information till berörda närkontakter. Texten anpassas efter aktuell
verksamhet.
Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum,
ev. tidsintervall]. Jag vill därför informera dig som varit där samtidigt om att du kan ha utsatts för
en smittrisk. Var observant på eventuella symptom i 14, och särskilt under de första 7 dagarna efter
smittotillfället. Du kan arbeta/gå i skola som vanligt så länge du inte har några symtom, men du bör
i övrigt träffa så få personer som möjligt. Var noggrann med att hålla avstånd till andra. Om
symptom tillkommer ska du isolera dig. Kvarstår symptomen efter 24 timmar eller blir förvärrade
ska du provta dig, det gäller alla personer över 6 år. Provtagning kan ske genom egenprovtagning
för alla med svenskt personnummer. Den som saknar personnummer får vända sig till sin
hälsocentral. Du ska fortsätta hålla dig isolerad tills provsvar kommit. Mer information finns på
1177.se.

Motsvarande malltext på engelska
I have been informed that a person with confirmed COVID-19 has been at [X] during [contagious
period, date, time interval]. I must therefore inform everyone who were there at the same time that
you may have been exposed to risk of infection. Please be observant of any potential symptoms for
14 days, and particularly during the first 7 days after the time in question. You may continue to go to
work/school as usual as long as you have no symptoms – but you should avoid meeting other people
to the extent possible. Be careful to keep physical distance between yourself and others. If
symptoms of disease should arise, you must isolate yourself. If the symptoms remain after 24 hours
or if they worsen, all individuals over the age of 6 must get tested. Testing can take place through
self-sampling at Region Västerbotten if you have a Swedish personal identity number. If you have
no Swedish personal identity number, please contact your healthcare centre to get tested. Testing is
free of charge. Remain in isolation until your test results have come. More information can be found
on 1177.se.

Ytterligare frågor?
Om du som lärare eller medarbetare har ytterligare frågor, kontakta din närmaste chef. Om du som chef
har ytterligare frågor, skicka e-post till corona@umu.se.
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