
 

 

 

RIKTLINJE 1 (2) 

 
Godkänt 

2021-02-23 

Giltigt t.o.m 

2024-02-23 

Versionsnummer 

9.0 

Diarienummer 

 
 

 

 

Upprättat av Ernlund Helena /Smittskydd och vårdhygien Dalarna /Falun 

Godkänt av Ernlund Helena /Smittskydd och vårdhygien Dalarna /Falun 

För verksamhet LD 

Dokumentsamling Smittskydd riktlinjer rutiner covid-19 

  
 

 

 

 

Provtagning av barn och unga med PCR för 

SARS-CoV-2 

 

Rekommendationerna bygger på Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för 

påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga” 201202. 

 

Syfte:  

Framför allt att minimera barns frånvaro från skola och andra aktiviteter, 

men testningen är också en viktig del i smittskyddsarbetet. 

Från och med 210219 kan barn från förskoleklass och uppåt provtas i 

samma utsträckning som vuxna. 

För barn från förskoleklass t.o.m. 9 års ålder sker provtagningen på VC. 

Barn från 10 år och uppåt kan bokas för egenprovtagning. Se 1177 för mer 

information.  

Barn i förskoleålder med symptom på covid-19 rekommenderas att stanna 

hemma utan testning. 

På vårdcentralen används samma typ av provtagning som för vuxna: 

nasopharynx och svalg. Vid självprovtagning: näsa, svalg och saliv. 

 

Indikation för provtagning: 

 Symptom som har beskrivits för covid-19 
o Barn, särskilt barn yngre än 10 år, har mildare symptom än vuxna 

men symptomen skiljer sig inte i övrigt från vuxnas.  
Hosta och feber är vanligast. Mag- och tarmsymptom är 

vanligare än hos vuxna. 

 Vid smittspårning 

 När behandlande läkare bedömer att diagnos behövs. 
 
Barn behöver inte vara hemma vid lätta besvär som snabbt går över 
t.ex. enstaka hostningar, rinnande näsa efter utevistelse. 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b1822f5f779a4fe7b672ce2c33b1a55b/vagledning-pavisning-pagaende-covid-19-barn-unga.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b1822f5f779a4fe7b672ce2c33b1a55b/vagledning-pavisning-pagaende-covid-19-barn-unga.pdf
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/
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Handläggning vid symptom utifrån provsvar 

 Positiv PCR 
o Stanna hemma tills barnet är allmänt förbättrad sedan 2 dygn, i 

totalt minst en vecka. Om endast lindriga symptom kvarstår 
efter en vecka kan man återgå till skola och andra aktiviteter 
ändå. 

 Negativ PCR 
o Stanna hemma tills allmäntillståndet har förbättrats och barnet 

bedöms orka med skola 

 Om prov ej tagits 
o Barn från förskoleålder – t.o.m. 9 år: stanna hemma tills barnet 

har varit symptomfritt i 48 timmar. Om endast lindriga 

symptom kvarstår efter en vecka, kan man återgå till 

förskola/skola/aktiviteter ändå  

o Barn från 10 år och uppåt: stanna hemma tills barnet är allmänt 

förbättrad sedan 2 dygn, i totalt minst en vecka. Se ovan 

under positiv PCR. 

 


