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Utgåva 4, 2022-07-05

Checklista gravida/covid-19 från vecka 20
I checklistan används begreppet enhet, det vill säga den arbetsplats där den gravida  
huvudsakligen arbetar.

Datum

Enhet

Chef

Medarbetare

Denna checklista används som ett extra stöd kring fråga 9 om risk för smitta i den risk
bedömning som alltid ska göras för gravida och ammande arbetstagare oberoende  
av verksamhet. Läs mer i arbetsmiljöguiden under stöd i det praktiska arbetet, under
sökning och risk bedömning Guide – gravida och ammande arbetstagare. Se även VGR:s 
anvisning Hantering av gravida i samband med covid-19.

Checklistan är inte fulltäckande, utan syftar till att starta en dialog kring graviditet och risk 
för att smittas av covid19 på den egna enheten. Dialogen kan resultera i åtgärder för att 
minska risken för smitta. Genom dialog kan även fler riskområden och frågeställningar 
identifieras och behöva hanteras än de som finns angivna i checklistan. Om berörda  
kollegor informeras om en gravid medarbetare, efter dennes godkännande, ges kollegorna 
större möjlighet att ta hänsyn till den gravida ur ett smittskyddsperspektiv.

Risken för smittöverföring vid covid19 ökar vid kontakter som skett inomhus, utan skydds-
utrustning och med avstånd mindre än 2 meter. Tidsfaktorn är också en viktig aspekt,  
ju längre tid kontakten varar desto större risk för smitta. En av förutsättningarna för att 
minska smitta mellan medarbetare är att medarbetare inte kommer till arbetet med  
symtom på covid19 och att de lämnar arbetsplatsen om de får sådana symtom.

Observera att inom hälso och sjukvård är det en förutsättning för att kunna besvara fråge-
ställningarna i checklistan att basala hygien- och klädrutiner samt generella åtgärder för 
att minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg (tidigare benämnt 
source control) följs av alla medarbetare. Detta innebär även att medarbetare ska följa  
det som framgår gällande provtagningsindikation för påvisning av pågående covid19 som  
framgår av ovan nämnda rutin för generella åtgärder för att minska smittspridning av covid19.

Frågorna nedan följer inte någon kronologisk ordning. Det är dock viktigt att alla frågor som 
berör enheten beaktas vid den samlade bedömningen.

https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/gravida-och-ammande-arbetstagare/
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/koncernkontoret/stod-och-tjanster/amnen-a-o/hr/a-o/hantering-av-gravida-i-samband-med-covid-19/?authToken=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6Ilo5WXlvcmRRNDk1anFtYklfdS1wbzluX1doVSIsImtpZCI6Ilo5WXlvcmRRNDk1anFtYklfdS1wbzluX1doVSJ9.eyJhdWQiOiJ1cm46QXBwUHJveHk6Y29tIiwiaXNzIjoiaHR0cDovL2FkZnMudmdyZWdpb24uc2UvYWRmcy9zZXJ2aWNlcy90cnVzdCIsImlhdCI6MTYyMDY0NDExMywibmJmIjoxNjIwNjQ0MTEzLCJleHAiOjE2MjA2NDc3MTMsInJlbHlpbmdwYXJ0eXRydXN0aWQiOiIwNWVkMGUzNS1kM2I0LWU4MTEtOTEwMy0wMDUwNTY5NDUwZjgiLCJ1cG4iOiJzZTIzMjEwMDAxMzEtcDAwMDAwMDI4OTM1N0B2Z3JlZ2lvbi5zZSIsImNsaWVudHJlcWlkIjoiNDQzMzdlNmQtMWI4Yi0wMDAwLWQxNTItMjk0NzhiMWJkNzAxIiwiYXV0aG1ldGhvZCI6InVybjpvYXNpczpuYW1lczp0YzpTQU1MOjIuMDphYzpjbGFzc2VzOlBhc3N3b3JkUHJvdGVjdGVkVHJhbnNwb3J0IiwiYXV0aF90aW1lIjoiMjAyMS0wNS0xMFQxMDo1NToxMy4xMjdaIiwidmVyIjoiMS4wIn0.lI1F3AcQ9yOC4XrK6KLvNcyJrQQelKAmZaelNEFWzfxfhAky7kpbZghOHv8n0qd-7kK5UKAt4-tORcW-XKMzevtK89E3xAqcQz-Ofn5KrNMDEJs1YtMenBmWNpx8I0gCKUiRYdksc-Q1fdVYIZloZKsd3lI6ctcpb83RsKmlCplHn87v9GpyPdnB-1XHrOExAdpDERPLsmXlrhNx7y3bfXODXkcLffUqYprGSvGh4CvCQFgiUUblJGFo8or-WTNgcowUxE5_w-ahDU0YzfyqE6oyUGVAvAJpn8DNjqdcuflqcnRtHouOsNDcqkkmNT9ufyTpf1-q4Uy4L8ipcsSbcw&client-request-id=44337e6d-1b8b-0000-d152-29478b1bd701
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/Åtgärder%20för%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20vårdtagare%20när%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/Åtgärder%20för%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20vårdtagare%20när%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
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Checklista gravida och risk för smitta, covid-19 från vecka 20 JA NEJ

1 Tillhör den gravida någon riskgrupp gällande covid-19? 

2 Är den gravida vaccinerad mot covid-19 enligt Fohm:s rekommendationer;  
Vaccination Folkhälsomyndigheten?

3 Går det att organisera arbetet så att gravid medarbetare inte kommer i kontakt 
med patienter med konstaterad eller misstänkt covid-19?

4 Har enheten en anvisning för screening av inneliggande patienter?

5 Informerar ni patienter/besökare om hur man ska agera vid symtom på covid-19 
inför besök i syfte att förebygga smitta?

6 Finns anvisning för snabb hantering om inneliggande/besökande patient plötsligt 
visar symptom?

7  Vistas andra än medarbetade och patienter på enheten?  
Till exempel närstående, blodgivare mm

8 Kan den gravidas arbetsschema justeras för att underlätta möjligheten att  
hålla avstånd?

9 Finns möjlighet till tillfällig förflyttning inom verksamhetsområdet om det inte 
finns arbetsuppgifter inom det egna verksamhetsområdet?

10 Finns möjlighet till tillfällig förflyttning inom egen förvaltning om det inte finns 
arbetsuppgifter inom det egna verksamhetsområdet?

11 Finns möjlighet till förflyttning inom VGR om det inte finns arbetsuppgifter inom  
den egna förvaltningen?

12 Finns möjlighet att utföra arbetsuppgifter hemifrån?

Utgåva 4, 2022-07-05

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/socialstyrelsens-roll-och-uppdrag/riskgrupper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/pafyllnadsdos/
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Återigen påminns om att det är en förutsättning inom hälso och sjukvård för att kunna besvara  
frågeställningarna i checklistan att även basala hygien och klädrutiner samt de generella åtgärderna 
för att minska smittspridning av covid19 följs av alla medarbetare, se länkar ovan. 

Om oro kvarstår hos den gravida efter genomförd riskbedömning, där bedömning och eventuella 
åtgärder visar att den gravidas arbete inom VGR kan utföras säkert ur ett smittperspektiv, kan 
den gravida kontakta sjukvården i syfte att få en bedömning om sjukskrivning kan vara aktuell.

Kommentarer  
Åtgärder förs över till riskbedömningsmall för gravida och ammande medarbetare.
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