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Hantering av gravida i samband med covid-19 
Det kan finnas särskilda risker i arbetsmiljön för den som är gravid. Misstankar om risker i 

samband med graviditet kan även ge upphov till oro. 

Från och med 22 juni 2022 är Arbetsmiljöverkets (AV) uppfattning att gravida medarbetare 

inom vård och omsorg, från och med graviditetsvecka 20, får arbeta med patienter eller 

omvårdnadstagare, som är misstänkt eller konstaterat smittade med covid-19, om inte den 

individuella riskbedömningen visar annat. 

Från och med 1 april 2022 har regeringen beslutat att sjukdomen covid-19 inte längre ska 

anses vara en allmänfarlig sjukdom och en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. 

AV klassar dock fortfarande covid-19 som ett smittämne i riskklass 3. 

Socialstyrelsen har bedömt att gravida har en ökad risk att föda för tidigt om de smittas av 

covid-19 från graviditetsvecka 20, medräknat inkubationstid. Enligt Folkhälsomyndighetens 

(Fohm) bedömning ger vaccinet ett lika gott skydd för den gravida mot covid-19 som för 

övriga befolkningen. Det innebär, enligt Fohm och Socialstyrelsens bedömning, att en gravid 

medarbetare som vaccinerats anses ha samma skydd mot svår och allvarlig sjukdom som 

övriga vaccinerade. 

 

För ytterligare information se;  

Graviditet och amning Arbetsmiljöverket 

Om covid-19 för gravida Folkhälsomyndigheten 

Vårdhygien Covid-19 VGR 

 

Riskbedömning av gravida medarbetare 
Arbetsgivaren ska alltid i varje enskilt fall göra en bedömning av alla de arbetsmiljörisker 

som den gravida kan utsättas för, bland annat risk för smitta, och bedöma vilka anpassningar 

av arbetet som krävs. I riskbedömningen ska hänsyn tas till om den gravida medarbetaren 

ingår i någon riskgrupp och/eller är vaccinerad mot covid-19 enligt Fohm:s 

rekommendationer; Vaccination Folkhälsomyndigheten. Riskbedömning ska ske så snart 

arbetsgivaren får kännedom om att en medarbetare är gravid. Det är frivilligt för 

medarbetaren att informera sin chef om graviditet. 

Riskbedömningen ska göras tillsammans med medarbetaren och om möjligt i samverkan med 

skyddsombud. Den gravida får själv avgöra vilka personer som ska vara insatta i ärendet. HR 

kan vara ett stöd till chefen i riskbedömningen. 

 

Kvarstår osäkerhet, trots att bedömning och eventuella åtgärder visar att den gravidas arbete 

kan utföras säkert, kan arbetsgivaren i ställningstagandet ta hjälp av expertresurs, exempelvis 

chefläkare, vårdhygien, smittskyddsenhet eller företagshälsovård. Vid frågeställning till 

expertresurs är det viktigt att vara tydlig med bakgrund till och syfte med frågeställningen. 

Därför ska arbetsgivaren tillsammans med HR formulera frågeställningen.  

 

Expertresurs tar inte ställning i den enskilda riskbedömningen, utan ger generella råd hur man 

kan förhålla sig till risker och förebyggande åtgärder. Arbetsgivare ansvarar för att, i varje 

enskilt fall, ta ställning till om exponering för covid-19 kan ha skadlig inverkan på 

graviditeten eller orsaka annan ohälsa hos den gravida eller fostret. 

 

Vid riskbedömningen ska det framgå vilka arbetsuppgifter den gravida kan utföra utan risk. 

Hantering och mall för riskbedömning finns här: Guide gravida och ammande arbetstagare. 

 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/graviditet-och-amning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-covid-19-for-gravida/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-177/SURROGATE/V%c3%a5rdhygien%20Covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/pafyllnadsdos/
https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/gravida-och-ammande-arbetstagare/
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Om riskbedömningen visar att den gravida behöver andra arbetsuppgifter, har den gravida 

arbetsskyldighet inom VGR:s verksamheter. Om det är möjligt ska den gravida i första hand 

få arbetsuppgifter inom det egna verksamhetsområdet. 

 

Riskbedömning av medarbetare från graviditetsvecka 20 
Socialstyrelsen har bedömt att gravida har en ökad risk att bland annat föda för tidigt om de 

smittas av covid-19 från graviditetsvecka 20, medräknat inkubationstid. Graviditet under 

vecka 20–36 räknas in bland de riskgrupper som Socialstyrelsen tagit fram. Gravida som även 

tillhör andra riskgrupper, ska särskilt beaktas i riskbedömningen, se Riskgrupper 

Socialstyrelsen  

Enligt Fohm har gravida samma låga risk för allvarlig sjukdom som andra personer som 

vaccinerat sig. Vaccinationen mot covid-19 rekommenderas därför starkt för gravida eftersom 

vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och därmed minskar risken för bland 

annat tidig förlossning. 

 
Till hjälp för denna bedömning av risk för smitta, covid-19, har en checklista tagits fram, se 

även Guide gravida och ammande arbetstagare. Resultatet av riskbedömningen från 

graviditetsvecka 20 kan exempelvis bli fortsatt ordinarie arbete, anpassning av nuvarande 

arbetsuppgifter, andra arbetsuppgifter, tillfällig förflyttning eller övergång till hemarbete.  

 

Om osäkerhet kvarstår, trots att bedömning och eventuella åtgärder visar att den gravidas 

arbete kan utföras säkert utifrån risken att smittas av covid-19, kan arbetsgivaren i 

ställningstagandet ta hjälp av expertresurs, exempelvis chefläkare, vårdhygien, 

smittskyddsenhet eller företagshälsovård. Vid frågeställning till expertresurs är det mycket 

viktigt att vara tydlig med bakgrund till och syfte med frågeställningen. Därför ska 

arbetsgivaren tillsammans med HR formulera frågeställningen.  

 

Expertresurs tar inte ställning i den enskilda riskbedömningen, utan ger generella råd hur man 

kan förhålla sig till risker och förebyggande åtgärder. Arbetsgivare ansvarar för att, i varje 

enskilt fall, ta ställning till om exponering för covid-19 kan ha skadlig inverkan på 

graviditeten eller orsaka annan ohälsa hos den gravida eller fostret. 

 

Graviditetspenning 
Om det inte är möjligt utifrån riskbedömningens resultat att ge medarbetaren andra 

arbetsuppgifter inom VGR kan arbetsgivaren förbjuda medarbetaren att arbeta. Arbetsgivaren 

måste dokumentera skälen till att riskerna inte kan elimineras och varför medarbetaren inte 

kan få andra arbetsuppgifter. Medarbetaren kan då ansöka om graviditetspenning hos 

Försäkringskassan. Medarbetaren anses då inte heller kunna stå till arbetsgivarens förfogande 

och har därför inte rätt till lön. Avstängning enligt AB § 10 mom. 4 är inte heller möjlig. 

 

Information om graviditetspenning via Försäkringskassan 

 

Sjukpenning 
Om oro kvarstår hos den gravida efter genomförd riskbedömning, där bedömning och 

eventuella åtgärder visar att den gravidas arbete inom VGR kan utföras säkert utifrån risken 

att smittas av covid-19, kan den gravida kontakta sjukvården i syfte att få en bedömning om 

sjukskrivning kan vara aktuell. 

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/socialstyrelsens-roll-och-uppdrag/riskgrupper/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/socialstyrelsens-roll-och-uppdrag/riskgrupper/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-510/native/Checklista%20gravida%20covid-19.pdf
https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/gravida-och-ammande-arbetstagare/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/ZcyxCsJADIDhZ3HIfBE3tyLirkvpcqQ21tCaC7n0fH27O_588Kch9WlQajJTSFFa9-6_z8_ZKN5wPHWAl6LBGo9rvnO1olUaA5pLozD2CvgqTuvEDthIgzyP5Ap48_07SXBUY1XRGdC30WXJ8x8lW7rDD21oZpc!/

