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Utkom från trycket 
den 20 oktober 2021

Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
om uppgifter om smittspårning vid sjukdomen covid-19; 

beslutade den 13 oktober 2021.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 5 § 2 smittskyddsför-
ordningen (2004:255).

1 § Denna författning ska tillämpas vid anmälan av sjukdomen covid-19 till 
Folkhälsomyndigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) av de 
regioner som använder ett automatiserat system för smittspårning baserat på 
Folkhälsomyndighetens nationella formulär för smittspårning av covid-19. 

2 § Anmälan ska, utöver de uppgifter som framgår av 2 kap. 6 § smitt-
skyddslagen (2004:168), innehålla de uppgifter som framgår av bilagan. 

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket. 

Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON

Bitte Bråstad
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Bilaga

Uppgifter Specificering
Datum för provtagning
Datum för provsvar
Datum för ifyllt smittspårnings-
formulär
Datum för påbörjad, genomförd 
och bekräftad smittspårning
Datum för smittspårning ej 
genomförd
Typ av formulär Vuxna

Barn
Ålder
Kön
Län
Kommun
Datum för symtomstart
Anledning till provtagning Symtom, nära kontakt med någon 

med covid-19, smittspårning på 
arbetsplats eller skola, inresa till 
Sverige

Resehistorik Vistelseländer
Inresedatum till Sverige

Tidigare sjukdom i covid-19
Vaccinationsstatus och datum för 
senaste dos

Antal doser

Typ av vaccin
Sysselsättning
Typ av vistelseplatser och typ av 
miljöer

Typ av vistelseplatser och typ av 
miljöer de senaste 7 dygnen innan 
symtomdebut eller innan 
provtagning 

Trolig vistelseplats eller miljö 
varifrån smittan kommer

Typ av plats eller miljö

Antal hushållskontakter
Ålder på hushållskontakter
Antal nära kontakter





HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se 

Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik 
106 47 Stockholm 
Telefon, kundservice: 08-657 95 00
E-post: order@forlagssystem.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer
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