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Syfte och målgrupp
Det övergripande syftet med rekommendationen är att:

utgöra ett stöd till smittskyddsenheter, vårdhygieniska enheter och vårdgivare vid hantering av
covid-19 inom vård och omsorg (gäller ej barnomsorg),

vara ett stöd vid riskbedömningar och utarbetande av rutiner för smittförebyggande åtgärder i
samband med olika vårdnära situationer.
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Bakgrundsinformation om covid-19

Kliniska symptom och inkubationstid

Symptom
Vanligaste symtom hos sjukhusvårdade patienter har varit feber, torrhosta, trötthet, andnöd och
muskelvärk, men även halsont och huvudvärk samt magbesvär med diarréer finns beskrivet.
Lindrig sjukdomsbild med lättare luftvägssymtom och feber är sannolikt vanligt. Bortfall av lukt-
och smaksinne har också rapporterats som ett vanligt symtom, och detta kan uppträda 24–72
timmar före andra covid-19 symtom.

Inkubationstid
I likhet med andra coronavirus har inkubationstiden bedömts vara mellan 2 och 14 dagar. Enligt
epidemiologiska sammanställningar har inkubationstiden i medeltal varit 5 dagar.

Smittvägar och förebyggande åtgärder
Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar
och sekret från luftvägarna som sprids när någon hostar eller nyser, samt vid nära kontakt mellan
personer. WHO anger att indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via kontakt med droppar
som landat på ytor eller föremål i närheten av personer som är infekterade med covid-19, också
kan vara en möjlig smittväg.

Risken för dropp- och kontaktsmitta minimeras genom följsamhet till basala hygienrutiner,
korrekt användning av skyddskläder och personlig skyddsutrustning samt adekvata städrutiner.
Särskilt stor försiktighet bör iakttas vid arbetsmoment där risk finns för spridning från luftvägar i
samband med aerosolgenererande moment.

Eftersom covid-19 sprids i samhället bör alla med symtom som förekommer vid covid-19
betraktas som misstänkta fall. För att minska smittrisken för patienter och omsorgstagare, samt
för vård- och omsorgspersonal, är det viktigt att lokala rutiner utarbetas och implementeras,
exempelvis för triagering, vård och omhändertagande av personer inom sjukvård och på äldre-
och omsorgsverksamheter. Speciell hänsyn måste tas till äldre patienter och omsorgstagare som
är i stort behov av vård och omsorg, den grupp som löper störst risk att drabbas av allvarlig
sjukdom.

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien samt föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem är grundläggande vid arbete inom vård och omsorg.
Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2018:4) om smittrisker ska följas vilket innebär att
verksamhetsansvariga ska ha rutiner för riskvärdering och riskhantering som minimerar riskerna
i verksamheter där det finns smittrisker.
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https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf
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Smittsamhet och smittfrihet
Smittsamheten vid covid-19 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av
sjukdomsförloppet, även om man bara får knappt märkbara (eller inga) symtom. Virusnivåerna
korrelerar inte till graden av symtom. Smitta har i undantagsfall visats kunna förekomma innan
första symtom. Det är svårt att värdera smittsamhet baserat på provsvar hos personer senare i
förloppet då RNA kan påvisas under flera veckor men inte kan skilja på infektiöst och icke-
infektiöst (av immunförsvaret inaktiverat) virus. PCR-test kan därför inte användas för att
avgöra smittfrihet och man får istället använda kliniska kriterier samt tid från insjuknandet.

Sammanfattning av smittsamhetsbedömning ur Folkhälsomyndighetens "Vägledning om kriterier
för bedömning av smittfrihet vid covid-19":

För PCR-positiva personer isolerade i hemmet så kan de bedömas som smittfria efter minst
två dygns feberfrihet och allmän förbättring samt när det gått minst sju dygn sedan
insjuknandet.

För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller verifierad infektion med SARS-CoV-2
(covid-19) gäller samma tidsgränser (minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring samt
minst sju dygn sedan insjuknandet), med tillägget att de alltid bör provtas för att bekräfta
diagnosen vid misstanke.

Symtomfria personer bör generellt inte provtas men om det ändå skett så kan man bedöma
dem som smittfria först sju dagar efter positivt prov. Skulle de utveckla symtom efter
provtagningen så får man räkna från den insjukningsdagen eller om de haft symtom förenliga
med covid-19 nyligen, då kan man räkna från den insjukningsdagen.

För boende inom särskilda boenden för äldre samt korttidsvård, miljöer med särskilt känsliga
individer, så tillämpas med hänvisning till försiktighetsprincipen tidsgränsen minst 14 dagar
efter insjuknande även för mildare fall inkluderande minst 2 dygns feberfrihet med stabil
klinisk förbättring.

För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst 2 dygns
feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp
till 21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på IVA.

Praktisk handläggning har även publicerats av landets smittskyddsläkare i form av s.k.
smittskyddsblad.
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http://www.folkhalsomyndigheten.se/link/1bf717461c614c599479dfbca0ee8e8e.aspx
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/05/covid-19-lakare-200515.pdf


Covid-19 och smittskyddslagen
Falldefinition för anmälan enligt Smittskyddslagen (PDF, 384 kB) finns i sin helhet på
Folkhälsomyndighetens webbplats.

Fall av covid-19 ska av behandlande läkare få råd, stöd och information om skyddsplikt och
förhållningsregler enligt smittskyddslagen 2 kap. 2 §, se smittskyddsblad och patientinformation
på smittskyddsläkarföreningens webbplats.

Enligt Folkhälsomyndighetens ändringsföreskrift HSLF-FS 2020:23 ska covid-19 endast anmälas
av läkare vid kliniskt mikrobiologiskt laboratorium, samt av läkare som utför obduktion. Den
regionala smittskyddsläkaren kan dock besluta om klinisk anmälningsplikt för behandlande läkare
inom sin region. Sådan anmälningsplikt gäller både öppen och sluten vård. Enklast sker anmälan
via www.sminet.se. Ytterligare information finns i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Använd följande SmiNet-formulär:

Klinisk anmälan: Coronavirussjukdom (covid-19)
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http://www.folkhalsomyndigheten.se/link/89945ee7c7024a978316abd9e01229e7.aspx
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http://www.sminet.se
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Sjukskrivning
Även vid lindriga besvär är det extra viktigt för den som arbetar inom vård och omsorg att
stanna hemma vid exempelvis hosta eller förkylningssymtom för att skydda medarbetare,
patienter och omsorgstagare. Provtagning görs frikostigt av personal med infektionsinsjuknande i
tidigt skede med symtom som beskrivits för covid-19 i enlighet med provtagningsindikationen.

För bedömning av smittfrihet och återgång till arbete se tidigare avsnittet Smittsamhet och
smittfrihet.
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Principer vid handläggning av patienter och
omsorgstagare med misstänkt eller
bekräftad covid-19
Väl upparbetade rutiner krävs, för korrekt hänvisning, triagering, och handläggning av patienter
eller omsorgstagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 som behöver vård och omsorg.

Detta är en förutsättning i arbetet för att minska smittspridningen i såväl samhället som vården.

Åtgärder för att förebygga smittspridning bland omsorgstagare, patienter och personal redovisas
i avsnittet "Basala hygienrutiner utgör grunden för att begränsa smittöverföring inom
vård och omsorg".

Person som kontaktar vården från hemmet
När en person kontaktar vården (inklusive telefonsamtal eller kontakt med digital vårdkontakt)
och misstanke om covid-19 uppstår ges råd om egenvård i hemmet och att ny kontakt ska tas vid
försämring. Personen rekommenderas stanna hemma i ytterligare två dygn efter symtomfrihet.
Bedöms personen vara i behov av sjukhusvård tas kontakt med läkare på mottagande sjukhus
för vidare handläggning.

Patient som uppsöker vårdinrättning
I de fall en patient söker vård med symtom som inger misstanke om covid-19 förses patienten
med munskydd (om det tolereras), samt instrueras om hostetikett, det vill säga att hosta och nysa
i armvecket eller i pappersnäsdukar som tillhandahålls, samt att tvätta och desinfektera händerna
ofta.

Personal rekommenderas att hålla avstånd till patienten.

I vård- och omsorgsnära situationer gäller Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om
basal hygien. Personlig skyddsutrustning enligt AFS 2018:4, används i enlighet med lokal
riskbedömning av arbetsmoment.

Inneliggande vård på sjukhus eller omsorgsboende
I vård- och omsorgsnära situationer gäller Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om
basal hygien. Personlig skyddsutrustning enligt AFS 2018:4, används i enlighet med lokal
riskbedömning av arbetsmoment.

Patienter med behov av inneliggande vård där covid-19 misstänks bör isoleras och skyndsamt
provtas (se avsnittet Indikationer för provtagning, nedan).

Patient eller omsorgstagare med hosta/nysningar förses när någon besöker rummet med
munskydd (om det tolereras). Patienten/ omsorgstagaren instrueras dessutom om hostetikett,
d.v.s. att hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsdukar som tillhandahålls, samt att tvätta
och desinfektera händerna ofta.
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https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/
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Undersökningar bör i möjligaste mån utföras på rummet.

Vårdrum på sjukhus
Rekommenderat vårdrum är:

i första hand i enpatientrum med luftsluss

i andra hand i enpatientrum med förrum

i tredje hand i enpatientrum med stängd dörr.

Två eller flera patienter med bekräftad covid-19 kan vårdas i samma rum så länge annan
samtidig smitta inte förekommer.

Vård på omsorgsboende
Patienter som inte är i behov av sjukhusvård vårdas i eget boende med stängd dörr mot allmänna
utrymmen.
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Provtagning för covid-19, transport av prov
och laboratorieanalys

Indikationer för provtagning
Patient som uppfyller kriterierna för provtagning provtas skyndsamt.

Ett negativt prov tidigt i infektionsförloppet kan inte utesluta sjukdom. Förnyad provtagning och
analys kan därför behöva utföras.

Provtagning av misstänkt fall av covid-19
I första hand rekommenderas att ett prov per patient tas från nasofarynx, bakre svalgvägg eller
ett gemensamt prov från dessa lokaler. Sputum eller aspirat/sköljvätska från nedre luftvägarna
kan i vissa fall bli aktuellt.

Andra provtagningslokaler kan bli aktuella efter samråd med infektionsläkare och aktuellt kliniskt
mikrobiologiskt laboratorium. Antalet prov begränsas till de mest relevanta för att tillgodose
långsiktig tillgång på provtagnings- och laboratoriematerial.

Kontaktuppgift till Folkhälsomyndigheten för diskussion angående provtagningsindikationer och
analys: Klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB) 
tel. 010-205 24 00 – tonval 2.

Transport av prov för laboratorieanalys
Provet packas enligt anvisningar (PDF, 987 kB) på Folkhälsomyndighetens webbplats och
sedvanliga transportrutiner för kategori B, UN3373 används.

Laboratorieanalys
Laboratoriediagnostik för påvisning av SARS-betacoronagruppen-specifikt genfragment utförs
vid flera av landets kliniskt mikrobiologiska laboratorier.

Innan prov skickas för akut analys måste kontakt tas med ansvarig person på det kliniska
mikrobiologiska laboratorium dit provet ska skickas. Om akut analys inte är tillgänglig vid det
regionala kliniska mikrobiologiska laboratoriet kan analysen utföras av Folkhälsomyndigheten.
Vid Folkhälsomyndigheten kontaktas KMiB (se kontaktuppgifter ovan).
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Basala hygienrutiner utgör grunden för att
begränsa smittöverföring
God följsamhet till basala hygienrutiner är grunden för att motverka smittspridning inom vård och
omsorg, det gäller för covid-19 liksom för andra infektioner.

Basala hygienrutiner ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), tandvårdslagen (1985:125) och lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar. (HSLF-FS
2017:6), de beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (2015:10).

Risken för dropp- och kontaktsmitta minimeras genom basala hygienrutiner, korrekt använd
skyddsutrustning, rengöring och desinfektion samt rutiner för hantering av tvätt och avfall.

Särskilt stor försiktighet ska iakttas vid arbetsmoment med risk för spridning via aerosol.

Vid vård av patienter eller omsorgstagare - i situationer där det finns risk för överföring av
smittämnen - ska rutiner avseende händer, naglar, underarmar, och skyddskläder följas i enlighet
med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS2015:10) om basala hygienrutiner. Dessutom ska
arbetet ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4).

Personlig skyddsutrustning ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor.

I de fall arbetskläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt
material under ett vård- eller omsorgsmoment, används plastförkläde, skyddsrock eller
motsvarande skyddskläder utanpå arbetskläderna.

Om skyddskläder används vid vård av, eller omsorg om, flera personer efter varandra, byts
skyddskläderna mellan varje person. Skyddshandskar används, om händerna riskerar att komma
i kontakt med kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmoment.
Vård- och omsorgspersonal behöver få särskild utbildning av arbetsgivaren om smittrisker och
hygien- och skyddsrutiner som minskar risken för smittöverföring och hur oönskade händelser
med risk för smittöverföring ska rapporteras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS
2018:4).
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Personlig skyddsutrustning för personal
Vid all vård- och omsorgsnära kontakt ska en riskbaserad och adekvat användning av personlig
skyddsutrustning användas i tillägg till de basala hygienrutinerna.

Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla adekvat skyddsutrustning och att se till att
personalen är väl förtrogen med handhavandet.

Lokal riskbedömning behöver utföras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
smittrisker (AFS 2018:4, se exempelvis 17 § för vård av patienter). Där framgår att särskilda
skyddsåtgärder vidtas när det gäller vård av patient, transporter och vid laboratoriediagnostik.

Studier har visat att utan skyddsutrustning minskar smittrisken avsevärt vid avstånd över en
meter och den minskar ytterligare vid avstånd över två meter. Detta bör beaktas vid
riskbedömningen.

Mer information om vad man kan tänka på vid valet av personlig skyddsutrustning finns på
Arbetsmiljöverkets webbplats.

Skydd mot dropp- och kontaktsmitta
Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar
och sekret från luftvägarna som sprids när någon hostar eller nyser, samt vid nära kontakt mellan
personer. Därför ska skydd mot dropp-kontaktsmitta användas vid arbetsmoment när denna risk
kan uppstå.

Visir, skyddsglasögon och munskydd
Vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska ögon, näsa och mun
skyddas mot droppar och stänk i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4). Vid
covid-19 ska visir alltid kombineras med munskydd. Som ett alternativ till visir och munskydd kan
skyddsglasögon användas tillsammans med vätskeavvisande munskydd. Om munskyddet inte
används tillsammans med ett heltäckande visir så ska det vara vätskeavvisande. Utifrån en
riskbedömning och de arbetsmoment som utförs väljs det mest lämpliga alternativet.

Skyddsförkläde och skyddsrock
Enligt SOSFS 2015:10 ska skydd av arbetsdräkten användas vid kontakt med vårdtagaren,
vårdtagarens säng och vid risk för kontakt med kroppsvätskor. I de flesta situationer räcker det
med engångs skyddsförkläde utan ärm förutsatt att underarmar desinfekteras efter avslutat
arbetsmoment. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller arbetskläder eller underarmar
rekommenderas långärmat plastförkläde.

Skyddshandskar
Enligt AFS 2018:4 och SOSFS 2015:10 ska skyddshandskar användas vid arbetsmoment som
innebär risk för kontakt med kroppsvätskor. Byte av skyddshandskar görs mellan varje vård-
eller omsorgsmoment (SOSFS 2015:10) samt vid behov, baserat på lokala riskbedömningar.
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https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personlig-skyddsutrustning/forebyggande-att-valja-skyddsutrustning/?hl=skyddsglas%C3%B6gon


Andningsskydd vid risk för aerosolsmitta
Det finns risk att Covid-19, liksom en del andra luftvägsvirus, kan smitta via aerosol från
luftvägar som kan bildas vid vissa vårdmoment. När det gäller covid-19 har WHO angett
följande arbetsmoment som exempel kopplade till möjlig risk för smitta med covid-19: intubering,
icke-invasiv ventilation, tracheotomi, hjärt-lungräddning, handventilation innan intubation och
bronkoskopi. Det finns en mängd andra situationer inom vård och tandvård vid vilka det bildas
aerosoler men ökad risk för överföring av covid-19 inte visats eller inte studerats.

Tillpassat andningsskydd FFP2, FFP3, PAPR (powered air purifying respirator) eller
motsvarande används när lokal riskbedömning visar att ett arbetsmoment genererar aerosol med
droppar från luftvägarna och därmed ökad smittrisk.

Observera att flertalet av andningsskydden inte är vätskeresistenta. De behöver då användas
tillsammans med ett visir som täcker hela ansiktet.

Andningsskydd FFP2 och FFP3 är av engångstyp, men om de inte tagits av, skadats eller
förorenats kan de enligt WHO:s rekommendationer användas upp till 4 timmar.

Mer information om andningsskydd hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Tillpassning av andningsskydd
Alla typer av andningsskydd passar inte alla. Om andningsskyddet inte sitter tätt reduceras
skyddseffekten markant. Genom ett tillpassningstest säkerställs att det tilltänkta andningsskyddet
passar för användaren. Tillpassningstest behöver göras innan en viss modell av andningsskydd
används första gången. Tillverkaren kan ge förslag på metoder som kan användas.
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https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/aerosolgenererande-arbetsmoment-inom-halso-sjuk-och-tandvard-covid19.pdf
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personlig-skyddsutrustning/forebyggande-att-valja-skyddsutrustning/andningsskydd/?hl=andningsskydd


Hantering av tvätt och avfall
Tvätt hanteras som vanlig tvätt enligt ordinarie riktlinjer.

Avfall och engångsmaterial som inte bedöms vara förorenade hanteras som konventionellt avfall
enligt lokala rutiner.

Avfall och engångsmaterial, som bedöms vara förorenade med kroppsvätskor, hanteras som
smittförande avfall kategori B (UN3291) enligt lokala rutiner. Läs mer i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av hälso- och sjukvårdens avfall
med riskklass 3-4.
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https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2005-10-26.pdf


Rengöring och desinfektion
Städning och desinfektion hanteras enligt ordinarie riktlinjer och skyddsutrustning väljs efter
riskbedömning.

Coronavirus är känsliga för ett brett utbud av desinfektionsmedel, inklusive alkoholbaserade
medel. Vård- och omsorgsrummets ytor inklusive vårdnära tagytor som dörrhandtag och
föremål/utrustning, rengörs dagligen med alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel med tensider,
eller med oxiderande desinfektionsmedel, enligt lokala anvisningar.

Rengöring och punktdesinfektion efter spill av kroppsvätskor görs enligt ordinarie riktlinjer.

Golv rengörs med rengöringsmedel. Slutlig smittstädning följer samma principer som vid daglig
städning.
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Patienttransport
Vid beställning av ambulanstransport uppges covid-19.

Vid transport av patient inom eller mellan sjukvårdsinrättning eller motsvarande följs lokala
rutiner.

Personal som transporterar patient eller omsorgstagare med hosta och/ eller nysningar ska bära
adekvat skyddsutrustning.

Patient eller omsorgstagare med hosta/nysningar förses med munskydd (om det tolereras), samt
instrueras dessutom om hostetikett, d.v.s. att hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsdukar
som tillhandahålls, samt att tvätta och desinfektera händerna ofta.
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Omhändertagande av avliden
Om en person med konstaterad eller misstänkt covid-19 avlider tas kroppen omhand enligt lokala
riktlinjer. Se vidare Folkhälsomyndighetens övergripande rekommendationer till stöd för regionala
och lokala riktlinjer och rutiner.

Efter konstaterat dödsfall avtar risken för dropp- och kontaktsmitta. Risken för smitta kan
minimeras genom basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och adekvata
städrutiner. Vid all kontakt med den avlidnes kropp rekommenderas adekvat personlig
skyddsutrustning för att minska risken för exponering för kroppsvätskor. Vid en eventuell
obduktion behövs dessutom skydd mot exponering för aerosoler.
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http://www.folkhalsomyndigheten.se/link/481f5fe4f3b944ad8b06717956e3f228.aspx


Källor

Världshälsoorganisationen (WHO)
Råd om användning av munskydd och andningsskydd

Frågor och svar som riktar sig till sjukvårdspersonal

Information om skyddsåtgärder inom sjukvården

Information som riktar sig till hemsjukvård och omsorg

Om användning av personlig skyddsutrustning

Om användning av munskydd

Om spridningsvägar för covid-19

Folkhälsomyndigheten
Samlad information om covid-19

Andra källor
Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission
of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis

Roberge RJ. Face shields for infection control: A review. Journal of Occupational and
Environmental Hygiene 2016;13:235-242. Doi:/10.1080/15459624.2015.1095302

Lagar och föreskrifter
Smittskyddslagen (2004:168)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan
av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande
avfall från hälso- och sjukvården

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker (AFS 2018:4)
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https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
http://www.folkhalsomyndigheten.se/link/5b05bed740dd4d3797840c74f2ab54d5.aspx
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168
http://www.folkhalsomyndigheten.se/link/142019083e0d4021be02da9099a8a9ae.aspx
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2011-6-38.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2005-10-26.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4.pdf
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