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Provtagningsindikation PCR-test för covid-19 
 

Indikationen avser provtagning för pågående covid-19-infektion och analys med PCR-
metodik för påvisning av viruset SARS-CoV-2. Indikationen är en regional  
anpassning av Folkhälsomyndighetens nationella  
Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19.  
 

Provtagning rekommenderas: 

 Vid symtom på covid-19 hos person från förskoleklass och äldre, oavsett 
vaccinationsstatus. 

 Vid smittspårning, se Folkhälsomyndighetens Vägledning för smittspårning av 
covid-19 och de regionala styrdokumenten Riktlinje för screening och 
smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre 
respektive Riktlinje för screening och smittspårning av covid-19 inom RVN och 
för privata vårdgivare för detaljer.  

 Vid screening 

o vid inresa i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens aktuella 
rekommendationer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-
du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/  

o inför inskrivning i omsorgsboende eller slutenvård enligt de regionala 
styrdokumenten Riktlinje för screening och smittspårning av covid-19 inom 
kommunal vård och omsorg för äldre respektive Riktlinje för screening och 
smittspårning av covid-19 inom RVN och för privata vårdgivare. Observera 
att antigentester företrädesvis används i Region Västernorrland för 
screening av personer utan symtom i dessa situationer.  

Efter genomgången infektion med covid-19 är förnyad provtagning inom sex månader 
från infektionstillfället i allmänhet inte indikerad, men kan göras om särskilda skäl 
föreligger utifrån individuell bedömning av behandlande läkare. 
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Förklaring av begrepp 
Symtom som beskrivits för covid-19 (listan är inte uttömmande): 
Feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, 
muskel- och ledvärk, diarré, förlust av lukt- och smaksinne. 
 
Vaccinerad är den som fått minst två vaccindoser av Comirnaty, Spikevax, Vaxzevira 
eller annat av WHO godkänt vaccin och minst två veckor har förflutit sedan andra 
dosen gavs. Personer som fått Covid-19 Vaccine Jansen räknas som vaccinerade två 
veckor efter den första dosen.  
 
Genomgången infektion med covid-19 definieras som en bekräftad covid-19-infektion 
med ett positivt PCR-test, alternativt ett positivt antigentest utfört inom hälso- och 
sjukvården vid förekomst av symtom eller vid smittspårning i egenskap av 
hushållskontakt till ett bekräftat fall av covid-19.  
Se Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19 för ytterligare 
information. 
 
 
 
 
 
Relaterad information 
 
Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19 FOHM 
Provtagning covid-19 RVN 
Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 FOHM 
Smittspårning covid-19 RVN 
Vägledning för smittspårning av covid-19 FOHM 
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