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Förord 
Detta dokument ger stöd till aktörer som har för avsikt att använda antigentest för att 

påvisa pågående covid-19.  

Dokumentet har tagits fram i samarbete med Smittskydd Västra Götaland och utgår ifrån 

Folkhälsomyndighetens Vägledning för användning av antigentester vid covid-19, version 

7, 2021-11-221. Den viktigaste ändringen i denna version av regional vägledning är att nu 

även personer som är vaccinerade mot covid-19 kan ingå i en screening som initieras av en 

arbetsgivare. 

 

Per Sikora 

Regional samordnare för Covid provtagning 

Västra Götalandsregionen 

 

 

 

 

 

  

 

1 Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 — Folkhälsomyndigheten 

(folkhalsomyndigheten.se) 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-anvandning-av-antigentester-vid-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-anvandning-av-antigentester-vid-covid-19/


 
3   

Innehåll 
Sammanfattning ..................................................................................................................... 4 

Bakgrund ................................................................................................................................ 5 

Syfte ....................................................................................................................................... 6 

Rekommenderad prestanda .................................................................................................... 6 

Screening som initieras av arbetsgivare ................................................................................. 7 

Screening i skolmiljö och annan utbildningsverksamhet ................................................... 9 

Särskilda beaktande vid screening av elever ................................................................ 10 

Provsvar vid screening på arbetsplatser ........................................................................... 11 

Negativa provsvar ........................................................................................................ 11 

Positiva provsvar .......................................................................................................... 11 

Personuppgiftshantering....................................................................................................... 12 

Kostnadsansvar .................................................................................................................... 12 

 

 

  



 
4   

Sammanfattning 
Tidig påvisning av pågående covid-19 är en viktig åtgärd för att minska pandemins 

utbredning i samhället. Genom att införa screening med så kallade antigentester kan det 

vara möjligt att finna symtomfria personer som bär på covid-19-virus och på så sätt bryta 

smittspridningen och dess följder. Denna vägledning för screening utanför hälso- och 

sjukvården (arbetsplatser, skolor, andra mötesplatser) grundar sig på gällande 

rekommendationer från Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för användning av 

antigentester vid covid-19”2. 

För en arbetsgivare kan screening av personal vara en åtgärd för att göra en riskbedömning 

och förhindra smittspridning om distansarbete inte är möjligt och det är svårt att undvika 

nära kontakt med andra. Folkhälsomyndigheten bedömer att antigentester, förutsatt att de 

används på rätt sätt, kan vara ett verktyg i det svenska arbetet för att begränsa covid-19-

pandemins utbredning och dess konsekvenser när smittspridningen i samhället är hög. 

Screeningen är dock enbart en tilläggsåtgärd till övriga skyddsåtgärder som arbetsgivaren 

bedömt som nödvändiga. Antigentester kan användas som självtest vid screening. Dessa 

självtester utanför sjukvårdens regi ska däremot inte användas för att utesluta misstänkt 

sjukdom eller vid smittspårning. Vid användning av antigentester är det viktigt att vara 

medveten om både de möjligheter och de begränsningar som testerna har. 

Fall som hittas i positiva antigentest ska verifieras med PCR-test inom sjukvården, får 

förhållningsregler och smittspåras enligt regionens rutiner. Den arbetsgivare eller annan 

verksamhet som använder antigentest som screening måste således ha en tydlig rutin för att 

säkerställa att en person som testar positivt i screeningtest också kommer att följas upp 

inom sjukvården med bekräftande test. 

 

 

  

 

2 Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 (folkhalsomyndigheten.se) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b8ac06e9725640e6a1d258472346abfb/vagledning-anvandning-antigentester-covid-19.pdf
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Bakgrund 
Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen 

(2004:168)3. Vid en ökad smittspridning i samhället behöver testningen intensifieras. 

Genom att identifiera misstänkta covid-19-fall i ett tidigt skede av infektionsförloppet kan 

smittspridningen bromsas och pandemins utbredning i samhället minska.  

Det finns olika tester för att påvisa smitta och sjukdom vid covid-19: 

 PCR-prov: Används för den storskaliga testningen som utförs inom hälso- och 

sjukvården på vårdcentraler med mera. Visar om en person har covid-19-virus i 

kroppen vid provtagningstillfället. Testet analyseras på laboratorium och svarstid är 

ca 1–3 dagar. 

 Antigentest: Visar om en person har covid-19-virus i kroppen vid 

provtagningstillfället. Testet analyseras av ett analysinstrument eller en teststicka. 

Svarstid ca 15 minuter. Testerna är inte lika känsliga som PCR-prov, då det krävs 

en större mängd virus innan virusantigen kan påvisas. Antigentester bör av den 

anledning användas tidigt i infektionsförloppet då mängden virus är hög. 

Antigentester i denna vägledning omfattar snabbtest/självtest (se beskrivning 

nedan) som kan användas vid screening om de uppfyller kravställd prestanda. 

Det förekommer olika namn på tester. Nedan följer en beskrivning:  

o Snabbtest: Ger ett testresultat snabbt. Antigentester har ofta kallats 

snabbtester, men det finns även snabbtest PCR. Snabbtester kan användas 

privat då en person testar sig själv, eller användas av sjukvårdspersonal i 

hälso- och sjukvårdens regi.  

o Självtest: Personen både tar testet och läser av testresultatet själv.  

o Egenprovtagning: Prov som tas av personen själv, men där analys sker 

inom hälso- och sjukvården.  

  

 

3 Smittskyddslag (2004:168) Svensk författningssamling 2004:2004:168 t.o.m. SFS 2020:430 - Riksdagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168


 
6   

Syfte 
Vägledningens syfte är att utgöra ett stöd vid användning av antigentest för att påvisa 

pågående covid-19 utanför hälso- och sjukvården. 

 

Rekommenderad prestanda 
Antigentesters tillförlitlighet är viktig och är bland annat beroende av testets prestanda och 

när i infektionsförloppet de används. Antigentester genomgår därför oberoende 

utvärderingar och valideringar.  

Antigentestet ska vara CE-märkt. CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller 

importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö och säkerhetskrav. Testets 

prestanda gäller under de förhållanden och för de provtagningsmaterial som tillverkaren 

specificerat i CE-märkningen. 

Antigentestet ska också följa Folkhälsomyndighetens rekommenderade prestanda: 

 Känslighet = 90,0 procent (konfidensintervall: 84,2 – 93,9 procent). 

 Specificitet = 99,0 procent (konfidensintervall: 97,1 – 99,8 procent). Har 

testet en lägre specificitet krävs att positiva resultat bekräftas med PCR. 

Denna vägledning gäller för screeningverksamhet vid vilken provtagning, provanalys och 

tolkning av testresultatet görs av personen själv (gäller vuxna). CE-märkningen av 

självtester garanterar att produkten kan hanteras, avläsas och tolkas rätt av den avsedda 

användaren. 

Antigentester är generellt sätt mindre känsliga än PCR, då det behövs högre virusnivåer i 

provet för att antigentester ska ge ett positivt resultat. Det innebär att ett negativt 

testresultat inte utesluter covid-19. Tolkning av resultat och vad det innebär för den som 

testats måste göras utifrån aktuell frågeställning i kombination med kunskap om testets 

begränsningar.  

Vid screening av personer som inte har symtom är testets känslighet i allmänhet sämre än 

då motsvarande antigentest används för personer med symtom. Folkhälsomyndighetens 

bedömning är att den sämre känslighet som uppstår vid screening bör kunna accepteras 
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eftersom personen vid screeningtillfället inte skulle ha kommit i fråga för testning för 

covid-19 då det inte finns någon misstanke om sjukdom. Ett ytterligare sätt att kompensera 

för sämre känslighet är att utföra screening regelbundet.  

 

Screening som initieras av arbetsgivare 
Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska arbetsgivaren regelbundet genomföra 

riskbedömningar som ligger till grund för de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att 

minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatsen. En av de åtgärder som kan 

bli aktuell är regelbunden screening på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och 

det är svårt att undvika nära kontakt med andra. 

Några exempel på miljöer där regelbunden screening kan vara lämpligt är viss verksamhet 

inom polis och räddningstjänst, vissa byggarbetsplatser, restaurangkök samt teater- och 

filmproduktioner. Dessa verksamheter är inte en komplett lista utan ska endast ses som 

exempel. 

Genom regelbunden screening med antigentester ökar möjligheten att identifiera potentiellt 

smittsamma personer som inte upplever sig ha några symtom. Smittskyddsåtgärder kan då 

sättas in i ett tidigt skede och ytterligare smittspridning på så sätt hindras. En person kan 

vara smittsam ett par dagar innan en eventuell symtomdebut. För att öka sannolikheten att 

hitta en smittsam person bör screeningen genomföras regelbundet flera gånger per vecka. 

Om screeningen görs oregelbundet och sällan är dess värde tveksamt. 

Riskbedömning avgör vilka skyddsåtgärder i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

Smittrisker AFS 2018:44 som ska tillämpas på en arbetsplats för att skydda personal som 

utför provtagning och analys samt hanterar smittförande avfall. 

Personer som det senaste halvåret genomgått covid-19 behöver inte inkluderas i screening. 

Även personer som är vaccinerade mot covid-19 kan ingå i screeningprogrammet. Studier 

visar att vaccinet ger gott skydd mot svår sjukdom, men vaccinationsskyddet minskar över 

tid och även vaccinerade kan vara smittsamma. 

 

 

4 Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter - Arbetsmiljöverket (av.se) 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/
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Den arbetsgivare, skola eller annan verksamhet som planerar införa antigentester för 

screening behöver beakta följande: 

 Den arbetsgivare som planerar införa screening behöver beakta att testning 

i detta syfte är frivillig och regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 Antigentester som används vid screening utanför hälso- och sjukvården 

ersätter inte den testning som görs då man misstänker sjukdom eller vid 

smittspårning, vilket arbetsgivaren bör påminna arbetstagaren om. 

 Arbetsgivaren bör utforma information till arbetstagaren om hur den ska 

agera utifrån ett positivt eller negativt testresultat. 

 Arbetsgivare som inför screening behöver ha rutiner för hur testresultaten 

ska tas om hand. Ett positivt test innebär att en person omgående måste 

komma i kontakt med sjukvården för bekräftande prov, förhållningsregler 

och smittspårning. 

 Det är viktigt att förvaring av testet, provtagning och avläsning av 

testresultatet görs på rätt sätt och att den som utför testningen har 

tillräcklig information för uppgiften. Vid manuell avläsning av 

antigentester är lokalens ljusförhållanden av stor vikt. 

 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2020:12)5 om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m., som 

bland annat innefattar att man stannar hemma om man känner sig sjuk och 

att hålla avstånd med mera, följs vid negativa testresultat. 

 Antigentester är som tidigare nämnt inte lika känsliga som PCR-tester. 

Negativa testresultat från screening av personal som inte själva upplever 

sig ha symtom utesluter därför inte covid-19 och de skyddsåtgärder som är 

på plats behöver fortsatt följas.  

Verksamheter behöver regelbundet utvärdera om vidtagna förebyggande åtgärder inklusive 

screening haft önskad effekt. 

 

5 HSLF-FS 2020:12 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra 

smitta av covid-19 m.m.; (folkhalsomyndigheten.se) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-19-tf.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-19-tf.pdf
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Screening i skolmiljö och annan 

utbildningsverksamhet 

När det under en period råder omfattande samhällsspridning i anslutning till skolor och 

annan utbildningsverksamhet kan regelbunden screening vara ett komplement till andra 

lokala förebyggande åtgärder som vidtas för att skydda elever och skolpersonal. Med 

förebyggande åtgärder som verksamheten vidtar på plats minskar risken att exempelvis en 

skola behöver övergå till distansundervisning. Information om det epidemiologiska läget 

som råder där en viss verksamhet bedrivs kan inhämtas från respektive region. 

Screening med antigentester kan särskilt vara av värde vid riskutsatta praktiska 

utbildningsmoment där elever och skolpersonal har svårt att hålla avstånd. 

Det saknas ännu kunskap om screening av skolelever kan sägas utgöra ett viktigt verktyg 

för att förhindra smittspridning och minska sjukfrånvaro i skolan. Regelbunden screening 

av barn kan innebära anspänning och oro inför varje screeningtillfälle. Upplevt obehag i 

samband med provtagningen kan påverka barns allmänna inställning till hälso- och 

sjukvård, särskilt hos de yngre barnen. Mot bakgrund av ovan är det av stor vikt att följa 

resultatet av de utvärderingar som förväntas publiceras under kommande månader. För de 

yngre barnen är det särskilt viktigt att utvärdera nyttan.  

I nuläget bedömer Folkhälsomyndigheten efter dialog med Skolverket att riskerna och 

osäkerheterna kring nyttan av regelbunden screening bland i synnerhet yngre elever 

överväger eventuella fördelar. Screening kan dock i vissa fall vara en kompletterande 

åtgärd, företrädesvis på högstadiet, gymnasiet och i äldre åldrar. 
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Särskilda beaktande vid screening av elever 

 Huvudman, rektor eller annan verksamhetsansvarig behöver utarbeta en 

handlingsplan som inkluderar tillgång till kompetens att utföra screening. 

Lärare ska inte utföra de praktiska momenten vid screening, så som 

provtagning av elever och provanalys.  

 Screening är frivillig för alla som deltar och elevernas vårdnadshavare 

behöver i förekommande fall lämna medgivande till att screeningen utförs. 

 Eftersom screening är frivillig behöv åtgärder för att säkerställa att de 

personer som inte deltar inte utsätts för någon form av särbehandling. 

 Yngre skolelever kan uppleva provtagningen som obehaglig, vilket bör tas 

hänsyn till vid eventuell screening i lägre årskurser.  

 Tillgång till läkare behövs för att hantera positiva resultat som avlästs i 

skolans regi.  

 Huvudman, rektor eller annan verksamhetsansvarig behöver utforma 

information till personal, elever och vårdnadshavare om hur de ska agera 

utifrån ett positivt eller ett negativt testresultat.  

 Om självtester används rekommenderar Folkhälsomyndigheten att rektor 

eller annan verksamhetsansvarig har etablerat rutiner som möjliggör att 

den testade utan dröjsmål får kontakt med läkare för att låta läkaren göra 

de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om 

smittsamhet föreligger.  

 Om självtester används behöver arbetsgivaren informera personal, elever 

och vårdnadshavare om att det är den testade själv som ansvarar för att 

utan dröjsmål ta kontakt med läkare vid ett positivt testresultat för att låta 

läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att 

konstatera om smittsamhet föreligger. Om detta inte finns tillgängligt 

genom skolan innebär det i regel att eleven behöver söka upp den av 

regionen etablerade storskaliga testningen för covid-19.  
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Provsvar vid screening på arbetsplatser 

Negativa provsvar 

 Antigentester har generellt sett sämre känslighet än PCR-tester. Negativa 

testresultat från screening av personer som inte upplever sig ha symtom 

utesluter därför inte covid-19. Falskt negativa testresultat kan även 

erhållas om provet inte tagits på rätt sätt.  

 Eftersom den som screenats inte upplever sig ha symtom kan personen 

fortsätta i verksamheten som planerat. Skyddsåtgärder som är på plats 

behöver fortsatt följas.  

Positiva provsvar 

Vid positivt resultat av antigentestet där en person tagit testet själv utanför vården och läser 

av testresultatet själv, gäller: 

1. Personen måste självisolera sig och får inte vistas på arbetsplatsen, skolan etc  

2. Personen ansvarar själv (eller vårdnadshavaren om det gäller yngre barn) för att utan 

dröjsmål ta kontakt med läkare för att låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover 

som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger. Detta sker genom besök på 

vårdenhet, eller genom den egeninitierade testningen via 1177.se, men kan vid 

arbetsplatsscreening även ske enligt etablerade rutiner på arbetsplatsen.  

 

Den behandlande läkare inom hälso-och sjukvården ansvarar för bekräftande provtagning, 

smittspårning och ger förhållningsregler enligt smittskyddslagen. För smittspårning på 

arbetsplats eller skola behöver behandlande läkare ofta bistånd från 

arbetsgivare/skolansvarig för att kartlägga smittkälla och om andra kan exponerats för 

smittan. 
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Personuppgiftshantering 
Arbetsgivare som inför antigentester för screening av personal eller elever är 

personuppgiftsansvarig för den personuppgiftshantering som sker i samband med 

provtagningen. Personuppgifterna ska hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen 

(GDPR)6, så personuppgifterna skyddas från åtkomst av obehöriga.  

 

Kostnadsansvar 
Antigentester som screening utanför sjukvården bekostas av den egna verksamheten. Detta 

gäller såväl antigentesterna som omkostnaderna för screeningverksamheten. I de fall en 

person måste uppsöka hälso- och sjukvården vid positiva provsvar i samband med 

screeningen betalas ingen patientavgift. Eftersom covid-19 klassas som en allmänfarlig 

sjukdom innebär det att undersökning, vård och behandling av covid-19 enligt 

smittskyddslagen (2004:168)7 ska vara kostnadsfri för patienten.  
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6 Dataskyddsförordningen GDPR - Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) 
7 Smittskyddslag (2004:168) Svensk författningssamling 2004:2004:168 t.o.m. SFS 2020:430 - Riksdagen 

mailto:covid-19@vgregion.se
https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168

