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Information till vårdnadshavare, elever och studenter om smittspårning
med egenregistrerade test-kit på skolor i Västernorrland
Bakgrundsinformation
Smittskyddsenheten i Region Västernorrland ser ett behov av att snabbt kunna
smittspåra vid grundskolan, grund- och gymnasiesärskolan, gymnasiesärskolan samt all
vuxenutbildning inklusive högskolor och universitet när fall av covid-19 konstaterats.
Beslut att genomföra smittspårning tar smittspårare i regionen i samråd med
smittskyddsenheten.
Syftet med smittspårning är att tidigt upptäcka nya fall av sjukdom och stoppa vidare
smittspridning.
Som en del av smittspårningen behöver personer som utsatts för smitta ta ett
covid-19 test.
Testet bör tas så snart som möjligt efter att en smittspårare kontaktat aktuell skola och
med hjälp av rektor identifierat de personer som behöver provtas. Regionen har därför
valt att använda ett så kallat egenregistrerat test- kit för att underlätta provtagningen.
Manual för att genomföra provtagning följer med de test- kit som lämnas till den person
som ska provtas.
För att använda egenregistrerade test-kit krävs e-legitimation. Det är därför viktigt att du
som har barn från 13 år har tillgång till e-legitimation.
Registreringen går till så att man skannar en QR-kod som finns med i kittet. Den som
inte har e-legitimation får själv boka tid på sin hälso- eller vårdcentral för provtagning.
För elever under 13 år registrerar vårdnadshavare provet via s.k. ombudsregistrering på
1177.se.
Provet tas endast i syfte att smittspåra. Personer som har symtom på covid-19 ska i
stället ta prov på vanligt sätt, i första hand via 1177 vårdguidens e-tjänst.

Läs mer på 1177.se under rubriken Lämna prov för covid-19. Personer som har symtom
på covid-19 ska inte vistas på skolan, utan stanna hemma i väntan på provsvar.
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Beslut om provtagning på skolor i smittspårningssyfte fattas av regionens smittspårare i
samråd med smittskyddsläkare.

Ansvar
Det är viktigt att den som uppmanas att genomföra provtagning genomför provet för att
på så sätt minska risken för smittspridning.
Eleven får ta med sig ett test-kit hem och ska genomföra provtagningen följande dag på
morgonen innan skolan börjar.
Vårdnadshavaren kan behöva hjälpa till med provtagningen och övervaka att den sker
enligt instruktionen.
Provet tas sedan med till skolan, där det samlas in och hämtas för analys.
Anledningen till att provet ska tas på morgonen är att det endast kan förvaras i
rumstemperatur två timmar efter provtagningstillfället och sedan måste kylförvaras i
väntan på analys.
En elev som får med sig ett test-kit hem och får symtom innan nästa skoldag, kan ändå
genomföra provtagningen och skicka provet till skolan följande morgon med ett ombud,
som inte har symtom. Eleven själv ska stanna hemma i väntan på provsvar.
En elev som inte har symtom på covid-19 kan fortsätta att vistas i skolan i väntan på
testresultatet. Testresultatet kan läsas i inloggat läge i 1177 vårdguidens e-tjänster inom
tre dagar efter provtagning.
Om provet visar att eleven är smittad av covid-19 kommer eleven eller vårdnadshavaren
att kontaktas av regionens smittspårare.
Vid frågor om smittspårning kontakta smittspårare via e-post på adressen nedan.
Skriv gärna i e-postmeddelandets ämnesrad att frågan gäller smittspårning på skola och
vilken skola det gäller.
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