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Information om provtagning av personal inom vård och omsorg
Orsaker till provtagning och vilka åtgärder som ska vidtas
A. Symtom som kan vara covid-19
Personal med symtom ska stanna hemma och provtas i första hand med PCR-test i
personalprovtagningen. Om man insjuknar på arbetsplatsen kan antigentester användas om de
finns tillgängliga. Efter genomgången covid-19 behövs som regel ingen provtagning de närmaste
tre månaderna.



Vid positivt PCR-test eller antigentest för covid-19 ska man stanna hemma och följa
riktlinjerna i smittskyddsblad till patient.
Vid negativt PCR-test kan man återgå till arbetet så snart man är symtomfri och orkar arbeta.
Om antigentest blir negativt måste ett kompletterande PCR-test från nasofarynx.

B. Hushållskontakt till någon med konstaterad covid-19
Gäller personal som inte är vaccinerad och inte har haft covid-19 de senaste 6 månaderna.


Stanna hemma i 7 dagar oavsett symtom eller inte.

Ta prov fem dagar efter hushållskontakten provtagit sig. Följ riktlinjer i smittskyddsblad till
hushållskontakt.
Personal som är vaccinerad där det gått minst tre veckor efter första dosen.


Symtomfri kan arbeta men behöver provtas. Ta prov så snart som möjligt samt fem dagar efter
att hushållskontakten provtagit sig

Vid av symtom, stanna hemma och ta prov i personalprovtagningen så snart som möjligt.
Personal som har haft covid-19 de senaste 6 månaderna



Symtomfri personal kan arbeta och behöver inte provta sig.
Vid tillkomst av symtom, stanna hemma så länge symtomen varar. Om det gått mer än tre
månader sedan covid-19-episoden kan det bli aktuellt med provtagning. Har det gått kortare
tid behöver du inte testa dig.

C. Nära kontakt till någon med konstaterad covid-19
Gäller både vaccinerad och ovaccinerad personal.


Symtomfri personal kan arbeta men ska provtas. Ta prov så snart som möjligt samt fem dagar
efter senaste exponeringen.

Vid av symtom, stanna hemma och ta prov i personalprovtagningen så snart som möjligt.
Personal som har haft covid-19 de senaste 6 månaderna



Symtomfri personal kan arbeta.
Vid tillkomst av symtom, stanna hemma så länge symtomen varar. Om det gått mer än tre
månader sedan covid-19-episoden kan det bli aktuellt med provtagning Har det gått kortare tid
behöver du inte testa dig.

D. Smittspårning
Följ Vårdhygiens smittspårningsdokument


Symtomfri personal kan arbeta.
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Vid tillkomst av symtom, stanna hemma.

E. Arbetspendling dagligen eller flera gånger i veckan


Prov tas minst en gång per vecka. Intyg krävs vid gränspassagen. För provtagning se 1177.se
Reseintyg för dig som pendlar eller reser

F. Arbetspendling med veckolånga pass eller mer utanför Sverige




Prov tas direkt vid hemkomsten till Sverige samt efter fem dagar. Finns ett negativt covid-19test som är max 48 timmar gammalt räcker det med test dag 5. Provtagning kan ske i
personalprovtagningen.
Det går att återgå direkt till arbetsplatsen i väntan på provsvar förutsatt symtomfrihet och att
provtagning skett minst en gång per vecka under arbetspasset utomlands.

G. Utlandsresa




Prov tas direkt efter hemkomsten samt efter fem dagar. Finns ett negativt covid-19-test som är
max 48 timmar gammalt räcker det med test dag 5. Provtagning kan ske i
personalprovtagningen.
Regeringen har beslutat att hemmavistelse på egen bekostnad gäller 7 dagar efter hemkomst.

H. Screening på arbetsplatsen
Arbetsgivaren kan initiera en frivillig screening med antigentester av symtomfri personal på
arbetsplatsen och också ha en plan för hantering av provsvar. Provtagning bör då ske fler gånger i
veckan. Provtagning och avläsning kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal eller av personalen
själv. Vid positivt antigentest hos symtomfri tas ett kompletterande PCR-test från nasofarynx för
att utesluta falskt positivt test. Efter genomgången covid-19 rekommenderas ingen provtagning de
närmaste tre månaderna.

Provtagning och provsvar
Provtagning av personal sker i personalprovtagningen. Undantaget är smittspårning på arbetsplatsen.
För provsvar logga in på 1177.se där svar finns inom 1–2 dygn. Logga in med e-legitimation på
1177.se. Om e-legitimation saknas kan närmsta chef hjälpa till. Välj journaltjänster, öppna journalen,
läs under Anteckningar (observera att svaret inte ses under rubriken Provsvar). Meddela gärna
provresultatet till din närmaste chef. Mer information finns i smittskyddsblad och informationsblad.
Olika typer av tester
PCR-tester är mest pålitliga. Antigentester har lite lägre känslighet och träffsäkerhet (sensitivitet och
specificitet) och kan ge både falskt negativa och falskt positiva resultat och kan behöva kompletteras
med test PCR-test. Antigentester ska uppfylla Folkhälsomyndighetens krav på prestanda.
Biobankning
Positiva prov kommer att sparas i en biobank om du ger ditt samtycke. Främsta syftet är att kunna typa
virusstammar vid ett senare skede om du skulle insjukna mer än en gång i covid-19 eller om du
insjuknar efter att du blivit vaccinerad. Du tillfrågas om samtycke i samband med provtagningen. Om
du tackat ja, kan du alltid ändra dig senare och tacka nej, se Biobank Sverige – Nej-talong. Läs mer
om biobankslagen på 1177.se
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