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Nacka kommun 

Rutin för rapportering – konstaterad exponering 
för Coronaviruset covid -19 
 

Syfte 
Säkerställa att all konstaterad exponering av covid -19 rapporteras och utreds så 
att nödvändiga åtgärder vidtas samt för att kartlägga, utreda och åtgärda 
arbetsmiljörisker i verksamheten.  

Definitioner 
• Coronaviruset rubriceras som riskklass 3. 
• Konstaterad exponering innebär att det är säkerställt att arbetstagaren har 

exponerats för coronaviruset.    
- Om händelsen innebär att man via en person exponerats 

för coronaviruset måste det via provtagning vara bekräftat att 
personen var infekterad vid händelsens inträffande.    

- Detsamma gäller om man i efterhand får det bekräftat, 
via provtagning, att personen var infekterad vid händelsens 
inträffande.  

- Exponering innebär att man varit nära personen 24 timmar innan 
första symptom. Med nära kontakt avses umgänge på mindre än två 
meters avstånd under mer än 15 minuter. Det gäller således ej elever 
som du till exempel har passerat i korridorer. 

• Olycka är en händelse som lett till skada eller ohälsa. När det gäller 
coronaviruset har Arbetsmiljöverket fastslagit att det i stort sett endast handlar 
om medarbetare inom laboratorium där man hanterar viruset, vid en 
sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där man vårdat sjuka eller tagit hand om 
infekterat material eller infekterade djur.  

• Tillbud är en händelse som kunde ha lett till skada eller ohälsa.   
• Utredning innebär att ta reda på varför tillbudet eller olyckan inträffat.  

 

Rutin 

All konstaterad exponering för coronaviruset i verksamheten ska dokumenteras 
och orsaken till exponeringen ska utredas. Det här görs via anmälan i KIA. 

Följande ska dokumenteras: 
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• Vem eller vilka arbetstagare som blivit exponerade, 
• vilken typ av arbete som utfördes, 
• vilket smittämne i riskklass 3 som arbetstagaren exponerats för (covid-19), 
• vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerades. 

 
Närmaste chef eller ansvarig skolledare är behjälplig vid upprättandet av KIA-
anmälan samt att information går ut till berörda.  
 
Konstaterad exponering för coronavirus klassas som allvarligt tillbud och ska 
utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket genom anmälan i KIA. Viktigt att 
anmälan i KIA slutförs och på detta sätt skickas vidare till Arbetsmiljöverket, 
detta görs under fliken ”Anmälningar”.  

Utredningen av orsaken till det som har hänt görs i KIA av närmaste chef. När 
orsakerna till det som har inträffat är utredda ska åtgärder vidtas så att inte fler 
arbetstagare riskerar att bli exponerade för coronaviruset i samband med arbetet.  
 

Gör så här i KIA 

1. Välj ”Tillbud”, under ”Vad?”. 
2. Fyll i rapportörens kontaktuppgifter. 
3. Under ”Händelserubrik” skriv ”Konstaterad exponering covid -19”. 
4. Under ”Händelseförlopp” kan du skriva:  

Konstaterad smitta hos: Vårdnadshavare/elev/förskolebarn/medarbetare 
(namnge inte personen på grund av sekretess) 
Exponerade medarbetare: xxx (namnge personen/personerna) 
Arbete inom skola/förskola: Undervisning i klassrum, pedagogisk 
verksamhet i fritidshem, arbete i skolrestaurang och kök etc. 

5. Under ”Orsak” kan du skriva: ”Pandemi med pågående hög 
smittspridning i Stockholmsregionen.” 

6. Under ”Åtgärder”: Lista åtgärder som redan vidtagits för att minska 
smittspridning, exempelvis hämtning och lämning utomhus, högre grad 
av utomhusvistelse, utspridda lunchtider et cetera samt eventuellt 
nytillkomna åtgärder.  

7. KIA-anmälan behöver inte vara klarmarkerad och slutförd för att kunna 
skickas iväg till Arbetsmiljöverket under fliken ”Anmälningar”. 

 
Det går att göra en ”grupprapport” för flera exponerade per varje smittad som 
varit i kontakt med någon utan att namnge den smittade personen och endast 
beskriva hen som vårdnadshavare/elev/kollega et cetera. 
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Observera att uppgifterna ska sparas i minst tio år.  Om det inte dokumenteras i 
enlighet med bestämmelsen i 11 § föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) kan 
en sanktionsavgift komma att utgå. KIA sparar ärendet.  
 
Observera även att anmälans ska ske skyndsamt. 
 
Glöm inte att regelbundet se över risk- och konsekvensanalysen när nya uppgifter 
eller situationer uppkommer.  
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