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Handläggning för screening av personal inom 

öppen- och slutenvården Region Dalarna med 

covid-19 med Abbotts test 

 

Känsligheten för antigentesterna är lägre än för PCR-testerna (drygt 85 %, 

jämfört med drygt 98 %), vilket betyder att risken för ett falskt negativt 

resultat (att den sjuka ska ha covid-19 trots negativt resultat) ökar.  

Testerna kommer att användas för personal som annars inte skulle ha 

testats alls och bedöms därför ha tillräckligt hög känslighet.  

Syftet med testningen är att minska risken för smittspridning på avdelningar 

på sjukhusen. 

 

Beställning av testerna 

Görs från beredskapslagret i Falun.  

Indikation 

Personal på arbetsplatsen som inte har symptom på covid-19. 

 Följande personer är undantagna från screening: 

• De som har haft covid-19 bekräftat med PCR-prov de senaste sex 

månaderna. 

• De som är fullvaccinerade, d v s från och med 2 veckor efter den andra 

vaccindosen. 

 

Registrering av resultatet i Take care 

Analysen heter SARS-Cov-2 Personal. 

Både positiva och negativa mätvärden registreras. 

• Negativt provsvar: Ansvarig läkare på avdelningen/mottagningen 

väljs ut som vidimerare. 

• Positivt provsvar: välj Ingela Pierrou (pieing) som vidimerings-

ansvarig. Hon ansvarar för Region Dalarnas speciella provsvarsenhet: 
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Mottagning Region Dalarna som består av pensionerade läkare som 

ringer ut provsvar och smittskyddsanmäler. 

 

 

 

 

 

 

När ska man även ta PCR-test? 

Vid positivt resultat ska PCR-prov tas för bekräftelse. Provet tas på 

respektive enhet. Skälet är att även falskt positiva provsvar kan 

förekomma.  

Även vid PCR-provet kan ”pieing” Mottagning Region Dalarna 

användas som vidimeringsansvarig. 

Även vid svagt positivt eller osäkert resultat ska PCR-prov tas. I båda 

dessa fall  ska resultatet  tills vidare betraktas som positivt. 

 

Handläggning av personal med positivt antigentest 

 PCR-prov enligt ovan. 
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 De ska få länk till förhållningsregler (smittskyddsblad): 

”Patientinformation covid-19”) och genast gå hem: 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/ 

 Smittskyddsenheten ska informeras snarast så att smittspårning 

kan inledas. Telefonnummer 023-490785 

 När ska enbart PCR-test tas? 

 Vid symptom på covid-19 ska personal genast gå hem och boka tid för 

PCR-test. 

 

 
Testinstruktioner 
 
Följ dessa instruktioner och inte instruktionerna som följer med testen. 
 
OBS! Förutom prov i nasopharynx ska svalgprov alltid tas. 
 
Instruktion för Abbotts antigentest: 
 
Coronavirus SARS-CoV-2 antigentest (Abbott) - Region Dalarna 
 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar-a-o/c/coronavirus-sars-cov-2-antigentest-abbott/

