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Provtagningsindikation för påvisning av pågående 
covid-19 version 7 
Fastställd av ordförande för funktionsgrupp chefläkare (HS 2022–00038) 2022-11-01 
Utarbetad av Provtagningssamordnare, Chefläkare för Närhälsan, Smittskydd, Vårdhygien och Klinisk 

Mikrobiologi, SU i samarbete med Koncernstab hälso- och sjukvård 

Förändringar sedan föregående version 
Ändring i tabellen i avsnittet ”Personer med symptom förenliga med covid-19” från Ja till 

Nej i raden för personal inom sjukvård, LSS, daglig verksamhet samt äldreomsorg. 

Person med symptom förenliga med covid-19  
Indikation för provtagning. 

 
Har inte haft covid-19 de 
senaste tre månaderna  

Bekräftad covid-19 senaste tre 
månaderna  

Vuxna och barn i samhället 
utan behov av sjukvård 

Nej Nej 

Person med behov av läkarvård 
inom öppenvården, där covid-
diagnos har betydelse för fortsatt 
handläggning 

Ja  
Nej, men undantag kan göras om 
särskilda skäl föreligger utifrån 
individuell bedömning  

Person med behov av slutenvård 
oavsett sökorsak  

Ja  
Utifrån individuell bedömning av 
behandlande läkare 

Brukare på SÄBO, LSS*, med 
hemtjänst eller inom daglig 
verksamhet* 

Ja 
Nej, men undantag kan göras om 
särskilda skäl föreligger utifrån 
individuell bedömning 

Personal inom vård, LSS*, daglig 
verksamhet* samt äldreomsorg  

Nej Nej 

 
* Undantag kan göras inom verksamheter utan personer med hög risk för allvarlig covid-19 

Provtagning i samband med smittspårning 
För en översikt av provtagning i samband med smittspårning hänvisas till Smittskydd Västra 

Götalands samlingssida: Smittspårning av Covid-19 
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I samband med screening, person utan symptom  
Tabellen nedan visar vilka personer som är aktuella för screening utifrån indikation, 

vaccinationsstatus och genomgången infektion 

 
Har inte haft covid-19 de 
senaste tre månaderna  

Bekräftad covid-19 senaste 
tre månaderna 

Patient/brukare inför inskrivning i 
omsorgsboende eller slutenvård  

Nej Nej  

Inresande från utlandet  Nej  Nej  
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