
 

Rutin 

 
 

Smittskydd och vårdhygien Datum 2021-02-22   Sida 1 (8) 

     Dnr  

 

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Smittskyddsenheten Falu lasarett    

     

 

 

 

Handläggning vid screening samt smittspårning av personal 

utan symptom på covid-19, med antigentester 

  

I känsliga miljöer inom vård och omsorg, så som exempelvis äldreboenden. 

En enhet som börjar använda antigentester ska meddela 

Smittskyddsenheten detta per mail: smittskydd.dalarna@regiondalarna.se 

Känsligheten för antigentesterna är något lägre än för de vanliga snabbtesterna  

jämfört med PCR-testerna vilket betyder att risken för ett falskt negativt resultat (att 

man ska ha covid-19 trots negativt resultat) ökar.  

Antigentesterna får därför inte användas vid symptom som kan tyda på 

covid-19. 

Om man har minsta symptom ska man genast gå hem från arbetet och boka 

tid för självprovtagning. 

Personal som haft covid-19 konfirmerad med PCR eller tidigare antigentest, 
inkluderas inte i screening eller smittspårning  inom 6 månader från 
infektionstillfället.  

 

När ska man även ta PCR-test? 

Vid svagt positivt eller osäkert resultat: boka tid för självprovtagning med PCR. 

Formella förutsättningar 

 Testningen är frivillig och regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

 Provtagningen är en hälso- och sjukvårdsåtgärd och ska utföras av hälso-
och sjukvårdspersonal som är tränad i detta. Region Dalarna utsträcker sitt 
vårdansvar när arbetsuppgiften utförs av kommunal personal, se bifogat 
verkställighetsbeslut.  

 Testresultat meddelas direkt av den som tar prov.  

 Vid positivt testsvar är man skyldig att genast gå hem och ta del av 
följande information: 

Information om positivt provsvar på 1177.se 

 Det ska finnas en ansvarig läkare för provtagningen. 

mailto:smittskydd.dalarna@regiondalarna.se
https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/sjalvprovtagning-covid-19-i-dalarna/#section-119497
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 Lista med personnummer och namn samt testresultat (positivt eller 
negativt) med alla provtagna måste upprättas och överlämnas till 
respektive vårdcentral. Rutin för hur detta ska ske måste upprättas på 
varje enhet. Vårdcentralerna ska registrera testresultaten och 
smittskyddsanmäla. Om det inte görs, försvåras smittspårningsarbetet och 
regionen och kommunerna får inte ersättning från staten för testerna. 

 OBS! Kontakt måste även tas med Smittskyddsenheten varje vardag 
(telefonnummer 023-490785), för att lämna namn, personnummer och 
provtagningsdatum på de som har positivt prov. Syftet med detta är att 
smittspårning ska inledas så snabbt som möjligt. 

 Om provet tas på obekväm arbetstid räcker det att listan lämnas till 
vårdcentralen nästkommande vardag. 

 Resultat ska journalföras och smittskyddsanmälas på vårdcentralen och 
provtagen person ska informeras om förhållningsregler och smittspårning. 

 

Screening 

Screening av symptomfri personal är ett komplement till de fortsatt viktigaste 
åtgärderna: 

 stanna hemma vid minsta symptom 

 god följsamhet till hygienrekommendationer 
 
All vård- och omsorgspersonal, oavsett anställningsform, som arbetar i känsliga 
miljöer inom vård och omsorg, såsom exempelvis äldreboenden, är aktuella för 
screening med antigentest.  
 
Screeningen bör ske två gånger per vecka med 2-3 dagars mellanrum.  
Den bör ske i början av ett arbetspass så att eventuell smittad personal tidigt kan 
upptäckas och gå hem.  
 

Smittspårning 

Exponerad personal  provtas dag 2-3 efter exponering. Om detta infaller under 
helgdag kan antigentest användas. Prov ska även tas 5-7 dagar efter 
smittotillfället. Då bör PCR-test (via självprovtagning) användas. 
Viktigt att provtagningsintervallet följs så långt det är möjligt för att förhindra 
smittspridning på vårdenheten. 
 
För smittspårning i övrigt se dokumentet Smittspårning som snart kommer att finnas på 

vår externa sida https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/  

 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
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Instruktion SARS-CoV-2 antigentest (Roche) 

Observera att, oavsett vad det står i instruktionen som medföljer kittet, ska prov tas 

både i nasopharynx och svalg. 

Vid frågor angående provtagningen ska man vända sig till Barbro Eriksson, 

Mikrobiologen, telefon: 023-49 11 64. 

 

Länk till instruktionsfilm: 

Video.Guru_2020121

8_160905599 (2).mp4 

 
 Tidig påvisning av pågående covid-19 är en viktig åtgärd för att minska pandemins 
ut-bredning i samhället. Antigentester kan användas som ett komplement till 

PCR-test-ningen.  
För indikation för antigentestet hänvisas till Smittskydd Dalarna:  
Handläggning vid antigentestning - snabbtest - för covid-19 inom slutenvården 

inklusive akutmottagningarna med Abbotts test  

 

1 UTFÖRANDE 

Det är VIKTIGT att använda korrekt skyddsutrustning och följa hygienrutiner 
för provtagning vid misstänkt covid-19.  Se dokumentet ”Provtagningsinstruktioner 

covid-19 (riktlinje version 4.0, Smittskydd och vårdhygien Dalarna)”! 

Skyddsutrustning vid provtagning  

Iaktta basala hygienrutiner. Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel och 

ytdesinfektionsmedel med tensid är verksamt mot coronavirus. 

Vid provtagning rekommenderas:  

 Vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor behöver 
ögon, näsa och mun skyddas mot droppar och stänk i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4). Vid covid-19 används visir 
tillsammans med munskydd i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
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uppdaterade rekommendationer, 2020-06-25. Som ett alternativ till visir och 
munskydd kan skyddsglasögon och munskydd användas. Om munskyddet 
inte används tillsammans med ett heltäckande visir så ska munskyddet 
vara vätskeavvisande. 

 Engångsplastförkläde utan ärm och handskar. Byte av skyddshandskar ska 
göras mellan varje vård- och omsorgsmoment samt vid behov (SOSFS 
2015:10). 

 

1.1 Material: Nasopharynx- och svalg-pinnprov  
 

1.2 Provtagningsteknik: 
 

 

Steg 1: Ta nasopharynxprov först 

1. Tryck lätt upp patientens nästipp. 

2. Provpinnen förs in i näsan horisontellt långt in längs näsbotten tills man 

känner att pinnen har nått nasofarynx (eller ett lätt motstånd känns). 

3. Rotera 180 grader och håll kvar 5 sekunder för att få bra 

provtagningsmaterial. 

4. Dra ut pinnen. 
 

Steg 2: Ta svalgprov 

5. Använd samma pinne. 

6. Använd vid behov tungspatel/ficklampa. 
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7. Roteras mot tonsillerna, undvik att beröra tungan. 

Steg 3: 

8. Sätt ner pinnen i röret.  

 

1.3 Provberedning 
 

1 Sätt in pinne i ett rör med extraktionsbuffert (med kittet). Kläm ihop 

buffertröret och rör runt pinnen MER ÄN 5 gånger 

2 Ta ut pinnen samtidigt som du klämmer ihop sidorna på röret för att 

extrahera vätska från pinnen 

3 Tryck fast pipkorken ordentligt på röret 

 

1.4 Utföra ett test 
 

1 Märk testkassetten med en personnummeretikett 

2 Tillför 3 droppar extraherat prov i provbrunnen på testremsan  

3 Läs resultatet efter 15-30 min. Om provet inte visar en tydlig testlinje efter 

15 min måste man vänta till 30 min passerat och då bedöma teststickan på 

nytt. 
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VARNING: Läs INTE av resultatet efter mer än 30 min för att undvika 

felaktiga resultat. 

2 TOLKNING AV RESULTAT 

 

 C (kontrollinjen)  T (testlinjen) 

 Positivt  en färgad linje  en färgad linje 

Negativt  en färgad linje  Ingen färgad linje 

 

VIKTIGT:  
- Vid svagt eller osäkert resultat ska nytt prov tas direkt för PCR.  
 
- Vid diagnostik ska resultaten alltid bedömas tillsammans med patientens 
medicinska historik, klinisk bedömning och andra fynd.  
 

 

Enligt beslut från Smittskyddsenheten, Region Dalarna kan testkassett, rör och pinne 

kasseras som vanligt konventionellt avfall. 
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Vårdcentralens ansvar 

Vårdcentralen ansvarar för att ta emot antigentesterna från beredskapslagret samt 

att i samråd med kommunen komma överens om hur dessa skall distribueras till 

kommunala enheter såsom SÄBO.  

Vårdcentralen ansvarar för att utse en ansvarig läkare för provtagningen.  

Vårdcentralen ansvarar för att ta emot lista med personnummer och namn samt 

testresultat (positivt eller negativt) med alla provtagna och att journalföra dessa 

under mätvärden i Take Care. Mätvärdet heter SARS-CoV-2antigen. 

Vårdcentralen ansvarar för att hantera positiva provsvar i enlighet med rutiner för 

positivt provsvar. Detta innefattar telefonkontakt med positiv patient, journalföring 

samt smittskyddsanmälan (observera att fabrikatet på det aktuella testet behöver 

anges vid smittskyddsanmälan). 

Sammanfattning 

Syftet med dokumentet är att skydda äldre personer som är inskrivna i kommunal 

vård och omsorg genom att ge stöd för att organisera och tillämpa en adekvat 

testning för covid-19. Att minska risken för smittspridning inom kommunal vård och 

omsorg för äldre är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin. Antigentester 

används som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad 

testkapacitet eller snabba testresultat. 

 

 


