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Provtagningsindikation för covid-19 
 

Nyheter i version 12: Personalprovtagning avslutas från och med 2023-02-20. 
 
Indikationen avser provtagning för påvisning av pågående covid-19-infektion och är en regional 
anpassning av Folkhälsomyndighetens nationella Provtagningsindikation för påvisning av 
pågående covid-19. 

Efter genomgången infektion med covid-19 är förnyad provtagning inom tre månader från 
infektionstillfället i allmänhet inte indikerad, men kan göras efter individuell läkarbedömning. 
PCR-positivitet kan kvarstå lång tid efter genomgången infektion, vilket bör beaktas vid 
tolkning av provsvar. 

Provtagning rekommenderas: 
 Vid symtom på covid-19 hos: 

1. personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse 
för fortsatt patienthandläggning  

2. patienter inom hälso- och sjukvård där diagnos kan ha betydelse för fortsatta 
vårdhygieniska åtgärder, exempelvis inom slutenvård (exklusive RPK), dialys, 
onkologisk och hematologisk dagvård/mottagningsverksamhet 

3. omsorgstagare inom omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli 
allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas och där diagnos kan ha betydelse för 
fortsatta vårdhygieniska åtgärder; se rubrik Förklaring av begrepp för ytterligare 
information. 

Val av analysmetod 
För provtagning vid symtom på covid-19 används PCR-test. 

 Vid smittspårning: Smittspårning sker enligt styrdokument Covid-19 Screening och 
smittspårning inom RVN och för privata vårdgivare 558176 (rvn.se) samt Riktlinje för 
screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre, 
som är regionala anpassningar av Folkhälsomyndighetens vägledning Förebyggande 
åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och 
omsorg.  

Val av analysmetod 
Vid provtagning av symtomfria patienter och omsorgstagare i smittspårningssyfte 
används PCR-test. Symtomfri personal provas i regel inte i smittspårningssyfte. I en 
utbrottssituation kan särskilda smittförebyggande åtgärder, inklusive provtagning av 
personal, bli aktuella i samråd med vårdhygien.  
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 Vid screening 
Enligt regionala rekommendationer som beslutas i samråd mellan smittskyddsläkaren 
och vårdhygien utifrån aktuellt epidemiologiskt läge.  

Förklaring av begrepp 
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, se 
Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19 för ytterligare information. 
 
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. 
 
Med omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 avses 
följande och liknande verksamheter: 

 särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor (SÄBO)  
 hemtjänst 
 dagverksamheter för äldre och funktionshindrade med hög risk att bli allvarligt sjuka 

av covid-19  
 verksamheter under lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) där det finns brukare med hög risk att bli allvarligt sjuka vid covid-19. 

Riskfaktorer för allvarlig covid-19-sjukdom: 

 Ålder 65 år och äldre. Risken ökar gradvis med stigande ålder. 

 Organtransplantation 

 Blodcancersjukdomar 

 Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion 

 Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma) 

 Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad) 

 Aktuell cancerbehandling 

 Kronisk lungsjukdom 

 Stroke/demens 

 Annan immunhämmande sjukdom eller behandling 

 Leversjukdom 

 Nedsatt njurfunktion 

 Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni 

 Downs syndrom 

 Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/f/falldefinitioner-vid-anmalan-enligt-smittskyddslagen/
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Mer information om vilka grupper som har hög risk för att bli allvarligt sjuka vid covid-19 finns 
på Folkhälsomyndighetens webbplats: Information till riskgrupper om covid-19 — 
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
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