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Förord 
Detta dokument ger stöd till kommuner inom Västra Götaland som har för avsikt att 

använda antigentest för att påvisa pågående covid-19 hos personal inom kommunal och 

privat utförd vård och omsorg, hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänst med antigentest 

för att påvisa pågående covid-19.   

Version 6 av denna vägledning är omarbetad och reviderad tillsammans med Smittskydd 

Västra Götaland, och utgår ifrån Folkhälsomyndighetens Vägledning för användning av 

antigentester vid covid-19, version 7, 2021-11-220F

1. Eftersom studier nu påvisar att även 

personer som är vaccinerade mot covid-19 kan sprida smitta till andra, har vägledningen 

uppdaterats så att även vaccinerade kan ingå i den screening som initierats av arbetsgivare. 

Antigentest i privat regi omfattas inte av detta dokument. 

 

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/
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Sammanfattning 

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

utbredning i samhället.  

Antigentester är i allmänhet enkla att använda och kan, när de används nära den som testas, 

generera ett resultat i nära anslutning till provtagningstillfälle. Genom att införa screening 

med så kallade antigentest/snabbtest 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 av personal inom kommunal och privat utförd vård och omsorg, 

hälso- och sjukvård, LSS och Socialtjänst med antigenterser grundar sig på gällande 

rekommendationer från Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för användning av 

antigentester vid covid-19”1F

2. 

I känsliga miljöer är det av stort värde med mer omfattande åtgärder för att tidigt bryta 

smittkedjor och på så sätt skydda patienter och omsorgstagare. Genom att utföra 

regelbunden screening av personal i känsliga miljöer inom hälso- och sjukvård samt 

äldreomsorg kan man fånga upp potentiellt smittsamma personer som inte upplever några 

symtom. Ett screeningprogram är en tilläggsåtgärd och ett komplement till övriga 

skyddsåtgärder som är implementerade på arbetsplatsen och ersätter inte dessa. 

Antigentester är generellt sett mindre känsliga än PCR, då direktpåvisning gör att det 

behövs högre virusnivåer i provet för att antigentester ska ge ett positivt resultat. Även om 

ett negativt testresultat inte utesluter covid-19 medför ett positivt testresultat att smittkedjor 

tidigt kan brytas. Vid användning av antigentester är det viktigt att den som ansvarar för 

testningen eller screeningen är medveten om både de möjligheter och de begränsningar 

som antigentesterna har2 F

3. 

Bakgrund 

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen 

(2004:168)3F

4. Vid en ökad smittspridning i samhället behöver testningen intensifieras. 

 

2 Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 (folkhalsomyndigheten.se) 
3 Sammanställning resultat Sars-cov-2antigen 2021-07-07 (equalis.se) 
4 Smittskyddslag (2004:168) Svensk författningssamling 2004:2004:168 t.o.m. SFS 2020:430 - Riksdagen 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b8ac06e9725640e6a1d258472346abfb/vagledning-anvandning-antigentester-covid-19.pdf
https://www.equalis.se/media/uhtbpnhf/sammanst%C3%A4llning-resultat-sars-cov-2antigen-gratisomg%C3%A5ng_2021-07-07.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168
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Genom att identifiera misstänkta covid-19-fall i ett tidigt skede av infektionsförloppet kan 

smittspridningen bromsas och pandemins utbredning i samhället minska. Screening av 

personal med antigentest i känsliga miljöer ska ses som ytterligare ett verktyg för att tidigt 

identifiera förekomst av covid-19 och inte ersätta andra åtgärder. 

Syfte 

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

pågående infektion med covid-19 hos personal inom kommunal vård och omsorg. Genom 

att införa regelbunden screening av personal med antigentester kan smittspridningen 

minska och patienter och omsorgstagare i högre utsträckning skyddas.  

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. 

Val av antigentest 

Det finns tester (instrumentfria) som är ändamålsenliga för screening. Regionen har inte 

fått i uppdrag att sköta upphandling för kommunerna, men under uppstarten av ett program 

kan vårdcentralerna beställa antigentester via Marknadsplatsen. 

Det är att föredra antigentester som är godkända för provtagning i näsmusslorna. 

Nasopharynxprov är mer utmanande att utföra korrekt och är svårare att tolerera vid 

upprepad provtagning. Val av antigentest sker i samråd med aktuell vårdcentral som åtar 
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sig uppdraget att medverka i screeningprogram. Val av antigentest ska även godkännas av 

VGR, regional samordning för Covid Provtagning, via covid-19@vgregion.se  

Screening som initieras av arbetsgivare 

Förutsättningar och omfattning 

Nära samverkan mellan vårdgivare och kommun är en grundförutsättning för införande av 

screening med antigentester av personal. Screeningen är frivillig för kommuner, 

vårdcentraler såväl som för personal som erbjuds deltagande i program. Under rådande 

pandemi behöver primärvården göra prioriteringar. Förutom sitt ordinarie uppdrag och 

provtagning vid symptomgivande infektion pågår även en omfattande vaccinationsinsats 

mot covid-19. Det kan innebära att omfattande screening av asymtomatiska personer inte 

är försvarbart. Det finns dock kommuner, eller delar av kommuner där smittspridning av 

covid-19 är ett bekymmer. Då kan screening vara ett verktyg att ta ställning till under ett 

ganska kort tidsfönster.  

Covid-19 är en anmälningspliktig och samhällsfarlig sjukdom. För den som planerar att 

införa antigentester behöver beakta att det ska finnas en ansvarig läkare (behandlande 

läkare enligt smittskyddslagen), resultat ska journalföras och provtagen person ska 

meddelas sina resultat och omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess i kommunen och hos 

vårdcentralen. Positiva testresultat ska hanteras enligt smittskyddslagen med anmälan, 

smittspårning och förhållningsregler till patienten. 

 

Den arbetsgivare som planerar införa antigentester för screening av personal i 

känsliga miljöer inom vård och omsorg behöver beakta följande: 

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

smittspårning. 

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

 Tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal som har kompetens för provtagning är 

nödvändig. 

mailto:covid-19@vgregion.se
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 Tillgång till för uppgiften kompetent hälso- och sjukvårdspersonal för utförande av 

analys, journalföring och hantering av resultat är nödvändig. Se ”Provtagning för 

covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre”4F

5.  

 För att ersättning ska utgå från VGR krävs att provtagningen genomförs i 

samverkan med en vårdcentral ansluten till regionens vårdval. 

 Särskild lokal för testning där särskilt ljusförhållanden är av vikt för att möjliggöra 

en korrekt avläsning behöver allokeras. 

 Tillämpning av adekvata skyddsåtgärder inklusive basala hygienrutiner och 

personlig skyddsutrustning vid provtagning, analys och hantering av avfall. 

 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2020:12)5F

6 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. 

Ytterligare beaktanden beskrivs i myndighetens publikation ”Provtagning för covid-19 

inom kommunal vård och omsorg för äldre”6F

7.  

Urval 

All vård- och omsorgspersonal, oavsett anställningsform, som arbetar på särskilt boende 

för äldre, inom hemsjukvård, hemtjänst, LSS och personlig assistans samt socialpsykiatri 

är aktuella för screening med antigentest. Glöm inte personalkategorier som också har nära 

kontakt med brukar som rehab, städ, kök mm. Om man även vill använda testerna till 

besökare behöver ett antal uppskattas och läggas till. Screeningen bör genomföras i 

anslutning till ett arbetspass så att eventuell smittad personal tidigt kan upptäckas och gå 

hem.  

En regelbunden screening kräver att det finns en rutin för att all personal (dag, kväll, natt) 

återkommande ska kunna provtas i samband med sitt arbetspass. Personal som haft 

konfirmerad covid-19 inkluderas generellt inte i screening inom 6 månader från 

infektionstillfället. Även personer som är vaccinerade mot SARS-CoV-2 kan ingå i 

 

5 Provtagning för covid-19 inom särskilt boende för äldre (folkhalsomyndigheten.se) 
6 HSLF-FS 2020:12 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra 

smitta av covid-19 m.m.; (folkhalsomyndigheten.se) 
7 Provtagning för covid-19 inom särskilt boende för äldre (folkhalsomyndigheten.se) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/798e562807464ebcb85287b09b21cda7/provtagning-covid-19-sarskilt-boende-aldre.pdf
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
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/798e562807464ebcb85287b09b21cda7/provtagning-covid-19-sarskilt-boende-aldre.pdf
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screeningprogrammet. Studier visar att vaccinet ger gott skydd mot svår sjukdom, men 

vaccinationsskyddet minskar över tid och även vaccinerade kan vara smittsamma. 

Screeningen kan behöva anpassas under pågående smittspårning till följd av utbrott inom 

en verksamhet. 

Frekvens 

Jämfört med PCR behövs en större mängd virus innan virusantigen kan påvisas. 

Virusmängden är dock tillräcklig för detektion under första veckan. En person kan vara 

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

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

Målsättningen bör vara minst 3 tillfällen per arbetsvecka, medan bäst förebyggande effekt 

kan förväntas med test inför varje arbetspass. Om screeningen görs oregelbundet och sällan 

är dess värde tveksamt. Målsättningen baseras lämpligen på aktuellt smittläge i kommunen 

samt aktuell sjukhusinläggningsstatistik 7F

8 i VGR. Vid hög smittspridning i samhället 

och/eller hög ambitionsnivå bör screening inför varje arbetspass eftersträvas. Daglig 

screening är en utmaning i praktiken men erfarenheten visar att om ambitionen finns är det 

fullt genomförbart.  

Negativt test på asymtomatisk person gäller enbart tills eventuell tillkomst av symtom och 

maximalt en dag. 

Journalföring 

Journalanteckning inkluderandes testresultat införs löpande, vilket inkluderar överföring av 

uppgifter till Nationell Patientöversikt (NPÖ). Adekvat åtgärdskod för antigentest 

dokumenteras. 

Provtagen person omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess 

Personal som blir positiv i prov är skyldig att delta i smittspårning och följa 

förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Ansvarig chef meddelas om sjukfrånvaro. 

Information om att enhetschef kontaktar aktuell vårdcentral ges till personal som testas 

positiv när personen kontaktar sin chef och får instruktion om aktuella åtgärder inom 

screeningprogrammet. Personal meddelas att läkare kommer att ringa upp. På 

vårdcentralen behandlas personal med samma sekretess som övriga patienter. 

 

8 Statistik covid-19 i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/
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Testningen ska vara frivillig och regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare 

Tydlig formulering i information ut till personal och enhetschefer, kommunens HR-

funktion bör involveras för att säkerställa korrekt förfarande. 

”Behandlande läkare” enligt smittskyddslagen 

Ordinatören på aktuell vårdcentral är behandlande läkare. Tjänstgörande 

mottagningsansvarig läkare på vårdcentral hanterar svar om ordinerande läkare inte är på 

plats. 

Smittspårning, ansvar och utförande 

Förfarande enligt gällande regionala rutiner8F

9, det vill säga såsom förfarande för PCR. Men 

skillnaden är att regional smittspårningsenhet inte involveras för arbetsplatsen. Dock ska 

smittspårning av arbetstagarens övriga kontakter (hushåll, närkontakter utanför 

arbetsplatsen) utföras enligt den ansvariga vårdcentralens ordinarie rutiner. 

Vårdhygieniska aspekter 

Rutin har tagits fram i varje verksamhet för att man ska kunna följa de basala kläd- och 

hygienrutinerna inför och under provtagningsproceduren. 

Tidsplanering – praktiska aspekter 

En central framgångsfaktor för att nå framgång med ett screeningprogram är en tät 

samverkan mellan kommunen och den vårdcentral som åtar sig uppdraget som vårdgivare. 

Båda parter behöver vara motiverade och villiga att satsa den tid och resurser som krävs. 

Huvudparten av samverkan kan ske via epost och telefon mellan ansvarig kontaktperson 

(till exempel medicinskt ansvarig sjuksköterska) i kommunen och 

verksamhetschef/medicinsk ansvarig läkare på vårdcentralen.  

Då positiva fall kan komma att identifieras inom enheter där ansvaret för smittspårning 

ligger hos andra vårdcentraler än den som leder screeningprogrammet bör dessa informeras 

tidigt om planerna i det delregionala vårdsamverkansområdet. 

 

 

9 Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (vgregion.se) 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening%20och%20smittsp%C3%A5rning%20av%20covid-19%20p%C3%A5%20kommunala%20korttidsboenden%20och%20s%C3%A4rskilda%20boenden%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre.pdf?a=false&guest=true
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Exempel på tidsplanering 

Dag 1–2:   

 Samverkan upprättas mellan aktörerna: finns det skäl starta 

personalscreening? 

 Utse dedicerade ansvariga inom såväl kommun som vårdcentral 

 Formalisera fördelningen av kostnader och ersättningar mellan kommun och 

vårdcentral. 

 Informera övriga vårdcentraler i kommunen som har närområdesansvar för berörda 

verksamheter där screeningen ska utföras. 

 Val av antigentest. Hänsyn tas till prestanda, tillgång, och leveranstid. 

 Urval. ”Hur många ska inkluderas? Hur ofta ska vi testa?” 

 Beställning av antigentester. 

Dag 3–7: 

 Rutiner upprättas för att kunna påbörja screening på exempelvis ett särskilt boende 

när testerna anländer. 

 Uppstart i liten skala på 1–2 särskilda boenden. 

 Rutiner och planering påbörjas för kommande screening inom andra verksamheter. 

Vecka 2:  

 Screeningen kan utökas vid behov till andra verksamheter som omfattas av 

vägledningen. 

Rekommendationer för bästa genomslag 

 Önskar kommunen genomföra screening, agera utan dröjsmål.  

 Eftersträva att ta alla prover före arbetspasset. Individen kan i sådana fall 

skickas hem direkt och smittkedjan bryts. 

 Vid hög smittspridning i samhället, eftersträva hög provtagningsfrekvens. 

Är kapaciteten bristfällig, är det fortfarande bättre att screena sällan 

jämfört med inte alls. 

 Ta hjälp och stöd av Smittskydd Västra Götaland, kontinuerlig kontakt 

rekommenderas. 
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 Antigentesterna behöver ha hög specificitet eftersom provtagningen sker 

på asymtomatiska individer. Risken med test som har lägre prestanda är 

till exempel att falskt positiva fall kan ge påverkan på personaltillgång.  

 Antigentester med förfyllda rör är enklast att hantera, lättare att fördela 

mellan enheter, hela lådan behöver inte vara på plats. 

Förtydliganden 

Åtgärder på Vårdcentralen 

 Kontinuerlig samverkan med kommunen. 

 Kontinuerlig telefonbevakning. 

 Omfördela eller på annat säkra läkarresurs för hantering av positiva svar. 

 Omfördela eller på annat sätt säkra administrativ resurs för negativa svar. 

Åtgärder inom kommunen 

 Enhetschef för aktuell verksamhet tillser att ha ”beställt ” rätt antal snabbtester för 

en veckas arbetspass. 

 Inköp av snabbtester enligt ovan beskrivna prestanda. 

 Enhetschef för aktuell verksamhet säkerställer att kunnig personal medverkar vid 

provtagningarna. 

 Enhetschef för aktuell verksamhet tillser att svar från varje provtagning samlas in, 

och att det sker på ett informationssäkert sätt, för att sedan sammanställas.  

 Enhetschef för aktuell verksamhet sammanställer veckans provsvar så att 

”covidsamordnare” i kommunen kan få kompletta listor en gång i veckan. 

 Enhetschef för aktuell verksamhet säkerställer att, vid varje positivt provsvar, 

kontakt tas med aktuell vårdcentral enligt framtagen rutin 

 ”Covidsamordnare” sammanställer veckans provresultat avidentifierade (ej 

personuppgifter) till kommunens ekonomiansvarig. 

 Veckovis uppföljning av statistik; antal funna positivt provsvar samt antal ev, 

nyinsjuknade brukare i verksamheten. 
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Provsvar vid screening på arbetsplatser 

Negativa provsvar 

 Personen kan fortsätta sitt arbete i verksamheten som planerat, under förutsättning 

att man inte har några sjukdomssymtom som kan ge misstanke på covid-19.  

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

testresultat från screening utesluter därför inte covid-19. Arbetstagaren ska därför, 

trots ett negativt provsvar, i möjligaste mån följa Folkhälsomyndighetens allmänna 

råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-199F

10 tillsammans 

med de övriga skyddsåtgärder som arbetsgivaren bedömt som nödvändiga. 

 Negativa provsvar sammanställs av samordnare i kommunen som lämnar 

dessa på vårdcentralen varje vecka.  

 Vårdcentralen journalför samtliga tester. 

Positiva provsvar 

 Personen som får ett positivt provsvar vid screening är ett misstänkt fall och ges 

förhållningsregler på samma sätt som vid ett bekräftat fall. Provsvaret behöver 

skyndsamt bekräftas med ett kompletterande PCR-test 

 Enhetschefen kontaktar vårdcentralen, helst per telefon via särskilt överenskommet 

nummer. Vårdcentralen behöver veta namn/telefonnummer till chef samt 

namn/mobilnummer/personnummer till positiv personal. 

 Läkare kontaktar positiv personal, ger förhållningsregler, journalför, 

smittskyddsanmäler, smittspårar hushållskontakter och närkontakter samt utfärdar 

vid behov intyg om smittbärarpenning. Anmälan till SmiNet kan vid skyndsam 

hantering invänta PCR och görs om det kompletterande PCR-testet är positivt. 

 Läkare kontaktar chef för direktiv gällande smittspårning. Smittspårning av aktuell 

enhet, dvs av exponerade medarbetare och boende på enheten, görs enligt regionens 

ordinarie rutin via samverkansansvarig vårdcentral. 

 

10 Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — 

Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
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 Vid positivt PCR svar, blir individen undantagen från screeningprogrammet i 6 

månader. I de fall ett positivt antigentest vid omprov med PCR görs vid samma 

provtagningstillfälle och utfaller negativt, behövs ingen smittskyddsanmälan och 

antigentestet bedöms falskt positivt. Individen kan då återgå i arbete och anses ej 

haft covid-19. 

Personuppgiftshantering 

Regionens personuppgiftsansvar 

Regionen är ansvarig vårdgivare genom att läkare på vårdcentralen ordinerar. Både 

negativa och positiva svar från kommun till vårdcentralen behöver utlämnas för att 

regionen ska kunna uppfylla såväl krav på journalföring, säkerställa provsvaren och följa 

upp. Regionen behandlar uppgifterna enligt patientdatalagen (PdL) och EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR).10F

11  

Kommunens personuppgiftsansvar 

Kommunen har ett eget ansvar för hälso- och sjukvårdsåtgärden att testa. Kommunen är 

därmed personuppgiftsansvarig för den personuppgiftshantering som sker i samband med 

provtagningen enligt PdL och i samband med utlämnandet till regionen. Personuppgifterna 

ska under hanteringen av kommunen skyddas från åtkomst av obehöriga. Kommunen har 

rättslig grund för att hantera personuppgifterna i samband med den hälso- och 

sjukvårdsåtgärd som testningen innebär och för utlämnandet till vårdcentralen.11F

12 

Uppgifterna ska sammanställas och lämnas till vårdcentralen av utsedd person i kommunen 

(se avsnitt ”Åtgärder inom kommunen”).  

Ekonomi 

Staten har avsatt medel för provtagning, och ett antigentest ersätts med 300 kr per prov. 

Omkostnaderna för vårdgivaren är såväl ordination som dokumentation, men också 

smittspårning av hushålls- och sociala kontakter.  

 

11 Artikel 6.1 e) och 9.2 h) EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
12 Artikel 6.1 e) och 9.2 h) EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
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Det finns en särskild KVÅ-kod för screening med antigentest, UX760, som ger 

vårdcentralerna en ersättning på 300 kr/test. Kommunerna och vårdcentralerna på lokal 

nivå får komma överens om hur kostnad för antigentester och ersättning ska fördelas. 

För att ersättning ska utgå åtar sig kommun och vårdcentral att genomföra testningen i 

enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ersättningsbeloppet utgår endast 

för antigentester där provet tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig 

personal. Hälso- och sjukvårdspersonal kan ta provet på sig själv. 

Dokumentation för hur kommunens screeningprogram är planerat behöver godkännas av 

VGR innan screeningprogrammet startas för att ersättning ska utgå. Förfrågan och 

underlag sänds till regional samordning Covid Provtagning, som nås via e-mail: covid-

19@vgregion.se 

Utvärdering 

Verksamheter behöver regelbundet utvärdera om screeningverksamheten har haft önskat 

effekt. Effekterna får vägas mot kostnaderna. Denna utvärdering ska ligga till grund för 

ställningstaganden kring eventuell fortsatt screeningverksamhet eller om den samma ska 

avslutas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-12-20 

Dokumentnamn: Vägledning för kommuner inom Västra Götaland –  

Screening av personal inom kommunal och privat utförd vård och omsorg,  

hälso- och sjukvård, LSS och Socialtjänst med antigentest för att påvisa pågående covid-19 

Diarienummer: HS 2021-00193-5 

Beslutad av: Per Sikora 

Kontaktperson: Samordningsgruppen för Covid Provtagning  

nås via funktionsbrevlådan covid-19@vgregion.se   

mailto:covid-19@vgregion.se
mailto:covid-19@vgregion.se
mailto:covid-19@vgregion.se

