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Smittspårning via egenregistrerade test-kit för skolor
Bakgrund
Smittskyddsenheten i region Västernorrland har sett behovet av att snabbt kunna
smittspåra vid länets grundskolor, högstadium, gymnasium och universitet vid
misstanke om exponering som kan leda till smittspridning när det gäller covid-19.
För att smittspårningen ska kunna genomföras så behöver de som exponerats för smitta
ta prov för analys. Provet bör kunna genomföras så snabbt det är möjligt efter det att
skolledare kontaktats av smittspårare och fått information om behovet av provtagning
efter att elever exponerats.
Regionen har därför valt att använda ett så kallat egenregistrerata test- kit, bifogat finns
manual för användning.
Logistiken för utlämning och upphämtning av dessa kommer att ske genom att
regionens smittspårare ger uppdrag till Samtrans som levererar test-kit och hämtar upp
dessa för vidare transport för analys.
Viktigt att notera är att dessa prover endast tas i smittspårningssyfte och på uppdrag av
regionens smittspårare.

Beslut om smittspårning
Beslut om smittspårning vid skola fattas endast av smittspårare i samråd med
smittskyddsläkare. Utförande av provtagning är obligatorisk för elev. Vid frågor om
beslut gällande smittspårning hänvisas till regionens smittspårare kontaktuppgifter
nedan.
Smittspårning sker endast på elev som är symtomfri, elev som har symtom liknande
covid-19 ska inte vistas på skolan utan ta prov inom regionens ordinarie
provtagningsförfarande via 1177.se.
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Tillvägagångssätt vid beslut om smittspårning
•
•
•
•
•

Smittspårare kontaktar aktuell rektor för att informera att det finns beslut om
smittspårning i någon av skolans klasser efter det att elever exponerats för
smitta.
Smittspårare kontaktar sedan Samtrans som levererar ut aktuellt antal test-kit.
Samtrans hämtar sedan upp dessa efter genomförd provtagning.
Skolledare informerar exponerade och vid behov föräldrar.
Samtliga elever får ta med test-kit hem och leverera prov morgonen efter enligt
bifogad manual och information till vårdnadshavare.
De elever som inte har möjlighet till förälders ombudsregistrering via bank-id
eller som inte själva har bank-id, får själva beställa tid för provtagning vid
hälsocentral.

Genomförande av provtagning i syfte att smittspåra via egenregistrerade
test-kit
För att använda egenregistrerade test-kit behöver eleven bank-id.
De elever som inte har bank-id och är över 13 år beställer tid för provtagning på sin
Hälsocentral.
Elever utan symtom går sedan kvar i skola i väntan på testresultat.
Provtagning på uppmaning av smittspårare är obligatorisk att genomföra. Elev och
föräldrar har ansvaret för att provtagning genomförs.

Skolans ansvar
•
•
•
•
•

Efter samtal från smittspårare, informera aktuell lärare och klass.
Förmedla ut det informationsblad ”Information till vårdnadshavare, elev och
student”.
Informera föräldrar till elever som exponerats.
På lämpligt sätt ta emot och lämna test-kit till Samtrans enligt överenskommelse
med smittsspårare.
Elev och föräldrar har sedan ansvar för att provtagningen genomförs.
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Vårdnadshavares ansvar
Elever <13 år
•
•
•
•
•
•
•

De elever som är under 13 år får liksom andra elever ta med sitt test-kit hem.
Förälder registrerar då provet i ombudsläge enligt bifogad manual.
Testet genomför eleven på morgonen och tar sedan med sig direkt till skolan för
upphämtning och analys.
Provet bör inom två timmar efter provtagning förvaras i kyla.
Om elev insjuknar med symtom i anslutning till planerad provtagning i
smittspårningssyfte kan redan genomfört prov levereras till skolan via ombud
som inte har symtom, exempelvis förälder eller syskon.
Den elev som har symtom ska alltid stanna hemma.
Vårdnadshavare ansvarar här för att provtagning genomförs.

Telefonnummer smittspårare:
073- 064 46 22
E-postadress smittspårare:
covidsmittsparning@rvn.se
Bilaga:
Manual för egenregistrerade test-kit för skolor
Informationsblad till vårdnadshavare på svenska, engelska, dari, tigrinja, arabiska,
somaliska och finska.
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