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Inför inläggning på vårdavdelning screenas symtomfria patienter med antigentest för 
covid-19. Provet tas i första hand på akutmottagningen och i andra hand när patienten 
anländer till vårdavdelning. I väntan på resultatet av antigentestet vårdas patienten 
enligt normala basala hygienrutiner. 
 
 
Dessa patientgrupper ska INTE handläggas enligt denna rutin: 
 
 Konstaterad Covid-19 infektion under de senaste 3 månaderna. 
 Patient med klinisk misstanke om covid-19 infektion. 

 

Nya förändringar sedan 220209
Antigentest på vårddygn 3 är borttaget. 
Screening vid utskrivning till SÄBO eller andra kommunala vård- eller 
omsorgsinsatser har tagits bort. 
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Vårdas isolerad i enkelsal med 
vårdhygieniska rutiner som 
vid covid-19. För att utesluta 
falskt positivt antigentest tas 
kompletterande PCR-test, 
akut eller vanligt beroende på 
omständigheterna. Om PCR-
test är negativt kan vårdsal 
delas med patienter utan 
covid-19. Om PCR- test är 
positivt kan vårdsal delas med 
patienter som har PCR- 
bekräftad covid-19 infektion.

Provtagningsalgoritm 
 
 

 
 

               Positivt 
 
 
 Negativt 
 
 
 
 

 

 

 

 

Övrigt 
 
 Endast personal som har gått igenom utbildningsmaterial för antigentest får 

genomföra provtagning. Se appendix för checklista. 
 

 Provet ska tas med rekommenderad skyddsutrustning och i ändamålsenlig lokal. 
 

 Efter avläsning registreras provet som PNA i BoS, med avdelningsansvarig läkare 
som svarsmottagare.  

 
 Från och med 2022-01-17 tas kravet för klinisk anmälan av covid-19 bort med 

undantag för de fall som påvisas med antigentest och som inte kan anmälas av 
laboratoriet. Kravet på laboratorieanmälan kvarstår som tidigare. 

 
 

Antigentest utförs i samband 
med akut eller planerad 
inläggning på vårdavdelning.

Antigentest för Sars-cov-2.

Betraktas som smittfri, vård 
enligt basala hygienrutiner. 
Om symtom på covid-19 
tillstöter, ska ny akut 
bedömning om behov av 
provtagning och isolervård 
göras. Detta får ej fördröjas 
p.g.a. tidigare negativt 
antigenprov, då falskt 
negativa svar förekommer.
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Appendix 
 
Följande checklista ska gås igenom och lämnas påskriven till enhetschef innan 
medarbetare får ta antigentest i screeningsyfte. 
                   SIGNATUR 
Läst igenom styrdokument ”Screening med antigentest för covid-19 
hos asymtomatiska patienter vid inläggning på vårdavdelning”. 
  

 

Läst instruktionsmaterial inklusive användarmanual för respektive test 
på intranät om hur antigentestning utförs.  
  

 

Läst och förstått att antigentestning INTE får användas för att utesluta 
covid-19-infektion hos symptomatisk patient. 
  

 

Läst och förstått att om symptom tydande på covid-19 tillkommer 
senare under vårdtiden ska ny, akut bedömning om behov av 
provtagning och isolervård göras. Detta får ej fördröjas p.g.a. tidigare 
negativt antigenprov då falskt negativa svar förekommer. 

 

 
Namn:    Datum: 
 
 ___________________________  _______________  
 
Enhetschef: 

 
 
 
 
 
 
 
Relaterad information 
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