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Hantering av kroppsvätskor och human vävnad     
med avseende på covid-19 

Dessa riktlinjer är en uppdaterad version av tidigare riktlinjer med samma namn 

från 1 april 2020, efter att bland annat Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina 

rekommendationer. 

Bakgrund 
På grund av allmän smittspridning av covid-19 finns en risk att coronaviruset 

SARS-CoV-2 finns i kroppsvätskor och vävnader. Kunskapen är begränsad gällande 

vilka kroppsvätskor som kan sprida SARS-CoV-2. Viruset har odlats fram från 

provmaterial från övre och nedre luftvägarna, urin och faeces. RNA har även 

påvisats i bland annat blod och peritonealvätska (bukvätska). Det är ännu ej känt 

om andra kroppsvätskor, tex sädesvätska eller bröstmjölk, kan innehålla levande 

virus [1]. 

Eftersom covid-19 kan spridas genom kontakt-, dropp och aerosolsmitta utgör 

bildande av aerosoler och stänk vid hantering av humanprover en risk för 

laboratoriepersonal. Arbetsmoment som innebär en risk är tex alikvotering, 

blandning/skakning, sonikering och centrifugering. 

Riskbedömning  
Riskbedömning ska alltid genomföras för det aktuella materialet och den 

planerade hanteringen. Särskilt riskfyllt patientmaterial med avseende på SARS-

CoV-2 är material från övre och nedre luftvägarna (tex saliv, luftvägssekret, 

sputum, lavage), lungbiopsier och faecesprover men allt humant material bör 

hanteras med försiktighet eftersom det ännu inte är känt vilka ytterligare 

kroppsvätskor/vävnader som kan innehålla virus. För riskbedömning 

rekommenderas att LiUs riskbedömningsblankett för biologiska 

agens/smittämnen används, se länk här eller i slutet av detta dokument [2]. 

Inför all provtagning och hantering av kroppsvätskor är det viktigt att ta reda på så 

mycket som möjligt om försökspersonen/patienten respektive materialet, för att 

kunna göra en så bra riskbedömning som möjligt. Vet man tex om det är friska 

försökspersoner utan symptom på covid-19, eller rör det sig om personer med 

luftvägssymtom eller andra covid-19-symptom?  

Enligt krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittrisker AFS 2018:4 ska minst 

skyddsnivå 2 tillämpas för hantering av material som kan innehålla smittämnen 

[3]. Detta inkluderar all provtagning och hantering av prover från 

försökspersoner och patienter där smittstatus är okänd. Ytterligare 

skyddsåtgärder ska tillämpas om riskbedömningen visar att det behövs. 

https://insidan.liu.se/miljo/laboratoriesakerhetshandboken/biosakerhet/riskbedomning?l=sv
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Viruset SARS-CoV-2 har klassificerats som riskklass 3 av Arbetsmiljöverket och 

utifrån detta har Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer för 

hantering av patientprover [1,4]. Tänk på att själva provtagningen också ska 

riskbedömas och skyddsåtgärder väljas så att den sker på ett säkert sätt. Följande 

riktlinjer baseras på berörda myndigheters föreskrifter och rekommendationer:  

Hantering av prover utan direkt misstanke om covid-19 
För provmaterial från personer där ingen direkt misstanke om smitta finns utifrån 

det som är känt om materialet eller försökspersonen/patienten ska försiktighet 

iakttas vid hanteringen, eftersom allt material som ej är smittestat kan innehålla 

SARS-Cov2 eller andra smittämnen. 

Skyddsåtgärder vid hantering: 

- Minst skyddsnivå 2 tillämpas1 [3]. 

- Hantering i mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II om  

o materialet består av luftvägssekret (kan innehålla stora mängder 

virus)  

o arbetsmoment innebär risk för stänk eller aerosolbildning (inkl 

pipettering) 

- Personlig skyddsutrustning: 

o Långärmad skyddsrock, eller långärmat engångsförkläde i plast 

o Skyddshandskar, godkända för virushantering2, vid risk för kontakt 

med kroppsvätskor  

o Ytterligare skyddsutrustning, tex visir/skyddsglasögon, om 

riskbedömningen visar att det behövs. 

- Särskilda hygienåtgärder för kroppsvätskor tillämpas3. 

- Ytterligare skyddsåtgärder kan behövas om riskbedömningen visar det. 

Desinfektion: Ytor och utrustning desinficeras efter avslutat arbete med ett 

desinfektionsmedel som är effektivt mot höljebärande virus, tex etanol (70 %) 

eller ytdesinfektion (45 % isopropanol). Se exempelvis Folkhälsomyndighetens 

information för fler alternativ/effektiva desinfektionsmedel [1]. 

 

 

 

1 Skyddsåtgärder som krävs för skyddsnivå 2 beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
Smittrisker AFS 2018:4, 23 § [2] 
2 Skyddshandskar som uppfyller EN 374-5:2016, förpackningen ska vara märkt med 
piktogram för mikroorganismer samt texten VIRUS under piktogrammet. 
3 Dessa finns beskrivna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittrisker AFS 2018:4, 14 § 
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Transport: Humana prover där det är minimal sannolikhet att smittämnen 

förekommer skickas som ”undantaget medicinskt prov”, se anvisningar i Packa 

provet rätt, eller länk i slutet av detta dokument [5].  

Avfallshantering:  

- Vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor från människor 

slängs i säkra avfallskärl godkända för skärande och stickande avfall, 

märkta med texten ”skärande och stickande avfall” och UN 3291.  

- Övrigt avfall som består av eller har varit i kontakt med kroppsvätskor 

hanteras som smittförande avfall. Avfallet läggs i avsedda avfallskärl 

märkta med UN 3291 eller inaktiveras lokalt. 

- För mer information se LiUs laboratoriesäkerhetshandbok gällande 

smittförande avfall [6]. 

Hantering av prover med misstanke om covid-19 
För prover där det finns en misstanke om eller bekräftelse på covid-19-smitta ska 

följande skyddsåtgärder och hantering tillämpas. 

Vid hantering som inte innebär odling eller koncentrering av virus 

- Minst skyddsnivå 2 tillämpas1 [3]. 

- All hantering ska normalt ske i mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II.  

o Undantag: om hanteringen innebär låg risk för exponering samt att 

aerosolbildning (inkl pipettering) ej förekommer kan andra 

åtgärder för att minska risk för stänk användas, tex stänkskärm och 

annan personlig skyddsutrustning. 

- Personlig skyddsutrustning:  

o Långärmad skyddsrock, eller långärmat engångsförkläde i plast 

o Skyddshandskar, godkända för virushantering2 

o Riskbedömningen visar om ytterligare skyddsutrustning behövs, 

tex visir/skyddsglasögon eller andningsskydd. 

- Särskilda hygienåtgärder för kroppsvätskor tillämpas3.  

- Ytterligare skyddsåtgärder kan behövas om riskbedömningen visar det.  

Inaktiverat material: Material som har inaktiverats med en validerad metod 

behöver inte nödvändigtvis hanteras på skyddsnivå 2, för fortsatt analys tex med 

molekylärbiologiska metoder. Finns det osäkerhet kring om inaktiveringen är 

fullständig så ska materialet fortsatt hanteras på minst skyddsnivå 2.  

Desinfektion: Ytor och utrustning desinficeras efter avslutat arbete med ett 

desinfektionsmedel som är effektivt mot höljebärande virus, tex etanol (70 %) 

eller ytdesinfektion (45 % isopropanol). Se exempelvis Folkhälsomyndighetens 

information för fler alternativ på effektiva desinfektionsmedel [1]. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/53d7336b2e0b4137b728123d072c58b2/packa-provet-ratt.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/53d7336b2e0b4137b728123d072c58b2/packa-provet-ratt.pdf
https://insidan.liu.se/miljo/laboratoriesakerhetshandboken/avfall/laboratorieavfall/smittforande-avfall?l=sv
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Transport: Prover som innehåller eller misstänks innehålla SARS-CoV-2 

klassificeras och transporteras som Biologiskt ämne kategori B (UN 3373). Se länk 

i slutet av detta dokument [7].  

Avfallshantering:  

- Vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor från människor 

slängs i säkra avfallskärl godkända för skärande och stickande avfall, 

märkta med texten ”skärande och stickande avfall” och UN 3291.  

- Övrigt avfall som består av eller har varit i kontakt med kroppsvätskor 

hanteras som smittförande avfall. Avfallet läggs i avsedda avfallskärl 

märkta med UN 3291 eller inaktiveras lokalt. 

- För mer information se LiUs laboratoriesäkerhetshandbok gällande 

smittförande avfall [6]. 

Odling av SARS-CoV-2 och hantering av uppodlat material  

Odling eller annat avsiktligt arbete med SARS-CoV-2 kräver anmälan till 

Arbetsmiljöverket. Skyddsåtgärder motsvarande skyddsnivå 3 ska tillämpas och 

arbetet ska bedrivas i ett skyddsnivå 3-laboratorium. Detsamma gäller allt annat 

avsiktligt arbete med SARS-CoV-2.  

Transport: Odlat material såsom stammar och isolat klassificeras och 

transporteras som smittförande ämne kategori A (UN 2814). Se bestämmelser i 

Folkhälsomyndighetens ”Packa provet rätt” [5].  

Avfallshantering: Avfall måste omhändertas och inaktiveras lokalt, rutiner bestäms 

i samband med anmälan till Arbetsmiljöverket.  

Nedfrysning av prover  
Prover innehållande kroppsvätskor/humant material ska innan eventuell 

nedfrysning märkas med tillräcklig information om innehåll och datum för 

insamling/provtagning. Datum och innehåll är viktigt information för medarbetare 

som i ett senare skede ska hantera proverna, eller vid oförutsedd händelse som tex 

att en frys går sönder. Tänk på att frysen behöver vara märkt med skylt för 

biologisk fara. 

Mer information 

1. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för laboratoriehantering av 

patientprover med misstanke om covid-19 (information hämtad 2020-10-26):  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/information-till-varden/laboratoriehantering-av-patientprover-

med-misstanke-om-covid-19/ 

2. LiUs blankett för riskbedömning av biologiska agens/smittämnen (information 

hämtad 2020-11-26): 

https://insidan.liu.se/miljo/laboratoriesakerhetshandboken/avfall/laboratorieavfall/smittforande-avfall?l=sv
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/laboratoriehantering-av-patientprover-med-misstanke-om-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/laboratoriehantering-av-patientprover-med-misstanke-om-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/laboratoriehantering-av-patientprover-med-misstanke-om-covid-19/


LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UF/MILJÖ- OCH SÄKERHETSENHETEN 

Hantering av kroppsvätskor och human 
vävnad med avseende på covid-19  5(5) 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://insidan.liu.se/miljo/laboratoriesakerhetshandboken/biosakerhet/riskbedo

mning?l=sv  

3. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittrisker AFS 2018:4 (information hämtad 2020-

11-26): 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2

018_4.pdf 

4. Arbetsmiljöverkets information om det nya coronaviruset (information hämtad 

2020-11-26): 
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-

risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/#3 

5. Packa provet rätt, från Folkhälsomyndigheten (information hämtad 2020-11-26): 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/p/packa-provet-ratt/ 

6. LiUs laboratoriesäkerhetshandbok, avsnitt för smittförande avfall (information 

hämtad 2020-11-26): 
https://insidan.liu.se/miljo/laboratoriesakerhetshandboken/avfall/laboratorieavf

all/smittforande-avfall?l=sv 

7. Folkhälsomyndighetens anvisning för transport av prover med misstanke om 

covid-19 (information hämtad 2020-11-26): 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/laboratorieanalys/informatio

n-for-bestallare/transport-patientprover-covid.pdf 

Vid frågor  
Vid frågor eller funderingar kontakta Mats Söderström, tf biosäkerhetskoordinator 

LiU och BKV, eller Charlotte Immerstrand, biosäkerhetskoordinator LiU. 

mats.g.soderstrom@liu.se, 013-286870 

charlotte.immerstrand@liu.se, 013-285816 

Detta dokument har författats av Charlotte Immerstrand, Mats Söderström, Hanna 

Wessman vid Miljö- och säkerhetsenheten, LiU. Uppdaterad version 2020-11-26. 
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