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Övergripande riktlinje för provtagning och diagnostik rörande covid-19 i
Kalmar län
Syfte
En samlad riktlinje för provtagning och diagnostik rörande Covid-19.
Omfattning
Riktlinjen gäller för samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län.
Riktlinjen berör särskilt de verksamheter som ordinerar, utför provtagning, analyserar samt
lämnar provsvar av tester kopplade till Covid-19.
Riktlinjen bygger på rådande kunskapsläge.
Riktlinjen utgår ifrån Folkhälsomyndighetens nationella strategi för diagnostik av covid-19.
Riktlinjen kan kompletteras med förvaltningsspecifika riktlinjer och rutiner.
Ansvar
Övergripande ansvarig för riktlinjen är regiondirektören i samråd med smittskyddsläkaren i
Kalmar län.
Om riktlinjen
Riktlinjen omfattar i denna version diagnostik med PCR-metodik, serologisk provtagning för
antikroppspåvisning samt antigentester med snabbanalys.
Folkhälsomyndigheten framhäver att det är av särskild vikt att PCR-provtagning och analys
av covid-19 vid behov prioriteras för patienter och personal inom sjukvård och omsorg.
Folkhälsomyndigheten skriver också att regionala och lokala anpassningar ska samordnas på
lokal nivå utifrån vad som är mest ändamålsenligt baserat på aktuellt epidemiologiskt läge och
regionala och lokala strukturer.
Riktlinjen innefattar tre huvudsakliga grupper för provtagning.
1. Patienter och boende inom sjukvård, omsorg och institutionsboende.
2. Personal inom regional hälso- och sjukvård samt kommunal vård- och omsorg.
3. Övrig diagnostisk testning.
Ett bekräftat fall av pågående covid-19-infektion (positivt PCR-test eller positivt antigentest)
är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. För närmare instruktion se smittskyddsläkarens
riktlinje för behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19.
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Provtagning för pågående infektion genom PCR-metodik
Om diagnostisk analys med PCR-metodik
Kunskapsläget om PCR-tester uppdateras kontinuerligt varför hänvisning till
Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av
covid-19 gäller.
För individer där IgG-antikroppar påvisats inom 6 månader från infektionstillfället och för
tidigare PCR-bekräftat fall är förnyad provtagning inom 6 månader från det tidigare
provtagningstillfället i allmänhet inte indikerat.
Förnyad provtagning bör övervägas om det föreligger en misstanke om covid-19 som kräver
vård och behandling, vid immunosuppression samt exempelvis inför hälso- och sjukvård,
särskilt med aerosolbildande moment.
Prioriteringsordning inför diagnostik Sars–Cov-2
Initial bedömning för att besluta om provtagning ska ske utgår från Folkhälsomyndighetens
rekommendation Provtagningsindikation för covid-19 samt vägledning för påvisning av
covid-19 hos barn och unga som finns publicerad på myndighetens webbplats.
Provtagning och diagnostik av covid-19 bedrivs dels för att identifiera fall inom sjukvård,
omsorg och institutionsboende samt dels för att driva smittspårning och begränsa smitta i
övriga grupper. Genom att erhålla diagnos kan verksamheten utifrån en riskbedömning vidta
skyddsåtgärder för att minimera smitta inom sjukvård, omsorg och institutionsboende till
vårdtagare och andra sårbara grupper. Risken för spridning minskar inom vården samt inom
särskilda boenden och därmed bromsas ytterligare ökad belastning på dessa verksamheter.
Patienter och boende inom sjukvård, omsorg och institutionsboende.
1. Patienter med symtom förenliga med covid-19.
2. Brukare/patienter på SÄBO, LSS-boende eller med kommunal hemtjänst/hemsjukvård
med akuta luftvägsbesvär (även milda) och/eller feber (>38C). Se även rutinen
Provtagning för misstänkt covid-19 i kommunal omsorg.
3. Individer som har en sjukdomsbild där behandlande läkare bedömer att tidig diagnos
har betydelse för handläggningen.
4. Provtagning för smittspårning inom regional vård- och omsorg, vid avdelning på
särskild boende eller LSS-boende där smitta konstaterats hos en eller flera individer.
För brukare som är föremål för smittspårningsutredning meddelas positivt provsvar via
smittspårningsenheten under helgtid. Enbart brukare i kommun med anslutning till Cosmic
kan ges negativa provsvar under helgtid.
Personal inom regional hälso- och sjukvård samt kommunal vård- och omsorg.
För att säkra personaltillgången och begränsa smitta bedriver Region Kalmar län provtagning
av egen personal samt personal inom kommunal vård- och omsorg. Detta gäller även vid
provtagning där hälso- och sjukvårdspersonal eller vård- och omsorgspersonal utgör nära
hushållskontakt till en bekräftat smittad individ. Provtagning av personal sker efter
bedömning av arbetsgivaren utifrån nationella rekommendationer samt om konstaterad smitta
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uppstått på avdelning vid särskilt boende eller LSS-boende i samråd med
smittspårningsenheten i Kalmar län. Provtagning kan även bli aktuellt för att klarlägga
sjukdom vid frågor om arbetsskadeanmälan. Möjlighet till sådan provtagning ska gälla för
samtlig personal där arbetsgivaren har arbetsrättslig skyldighet.
Länets hälsovalsenheter utgör navet i den utökande testningen för personal inom regional
hälso- och sjukvård samt kommunal vård- och omsorg. Regional hälso- och
sjukvårdspersonal, kommunal vård- och omsorgspersonal samt personal inom LSSverksamhet ska ges möjlighet att få provtagning utförd på den hälsovalsenhet där denne är
listad.
Läkare på hälsovalsenheten är den som ordinerar provtagning och hanterar svarsmottagandet.
Därefter ska provet analyseras av Region Kalmar läns eget- eller externt upphandlat
laboratorium.
För vård- och omsorgspersonal som ingår i smittspårning kommuniceras positiva svar även
under helgtid via smittspårningsenheten. Negativa provsvar återfinns i min journal på 1177.se.
Svarsmottagande läkare tillser att uppfyllda krav vid positivt resultat efterlevs enligt rutin
behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19.
För information om analys och svarstider se laboratoriets provtagningsanvisningar.
Provtagning sker i enlighet med gällande rutin, provtagning av personal inom hälso- och
sjukvård och omsorg vid misstänktcovid-19.
Smittspårning sker enligt Smittskyddsläkarens riktlinje smittspårning vid bekräftat fall samt
Vårdhygiens riktlinje Utökad smittspårning och övriga åtgärder vid inträffat fall.
Skyddsutrustning används i enlighet med vårdhygiens riktlinjer.
Övrig diagnostisk testning
Provtagningen utgår ifrån en stående ordination genom medicinskt ansvarig läkare.
Provtagningen görs via Folkhälsomyndighetens nationella provtagningsstöd som finns
upphandlat genom Folkhälsomyndigheten och drivs av Apoteket AB. Utöver egenprovtagning
via Apoteket AB bedrivs assisterad provtagning i Region Kalmar läns egen regi.
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Egenprovtagning via Folkhälsomyndighetens nationella provtagningsstöd – Apoteket AB samt
vid hälsovalsenhet.
1. Personer som uppehåller sig i Kalmar län och har giltig e-legitimation kan beställa
egenprovtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster, egen provhantering.
2. Självtestet upphämtas av friskt ombud vid någon av Apoteket AB:s 12 apotek i
Kalmar län. Samt vid hälsovalsenhet. Ombudet ska medta egen- och beställarens
giltiga legitimation.
3. Efter provtagning ska provet lämnas tillbaka av friskt ombud till det apotek där
självtestet hämtades ut.
4. Provet skickas till externt laboratorium för analys. Laboratoriet är validerat av
Folkhälsomyndigheten.
5. När provet är analyserat får beställaren svar via 1177 Vårdguidens e-tjänster, egen
provhantering.
6. Smittspårning och uppföljning av provsvar sker enligt uppdraget för
smittspårningsenheten i Kalmar län.
Assisterad provtagning vid hälsovalsenhet i Region Kalmar läns regi
1. Personer som uppehåller sig i Kalmar län och har giltig e-legitimation kan beställa
provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster, egen provhantering.
2. Provtagningen sker genom assisterad provtagning i Emmaboda, Borgholm och
Vimmerby.
3. Provet skickas till Region Kalmar läns eget- eller externt upphandlat laboratorium.
4. När provet är analyserat får beställaren svar via 1177 vårdguidens e-tjänster, egen
provhantering.
5. Smittspårning och uppföljning av provsvar sker enligt uppdraget för
smittspårningsenheten i Kalmar län.
Egenprovtagning via Folkhälsomyndighetens nationella provtagningsstöd utan krav på
ombud – vid länets tre sjukhus och mobila provtagningsstationer
1. Personer som uppehåller sig i Kalmar län och har giltig e-legitimation kan beställa
egenprovtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster, egen provhantering.
2. Självtestet kan hämtas upp av den som själv beställt provet eller av ombud i Kalmar,
Oskarshamn, Västervik och Löttorp.
3. Efter provtagning ska provet lämnas tillbaka till den utlämningsplats där provet
hämtats ut.
4. Provet skickas till externt laboratorium för analys. Laboratoriet är validerat av
Folkhälsomyndigheten.
5. När provet är analyserat får beställaren svar via 1177 Vårdguidens e-tjänster, egen
provhantering.
6. Smittspårning och uppföljning av provsvar sker enligt uppdraget för
smittspårningsenheten i Kalmar län.
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Både länsinvånare och utomlänsinvånare kan beställa test via 1177, Vårdguidens e-tjänster,
egen provhantering. Personer utan giltig e-legitimation eller möjlighet att införskaffa sådant
vänder sig till den hälsovalsenhet där denne är listad. Utländska medborgare utan
folkbokföringsadress i Sverige kan vända sig till närmaste hälsovalsenhet.
Skyddsutrustning används i enlighet med vårdhygiens riktlinjer.
Provtagning av hushållskontakter efter konstaterad smitta inom hushållet

I Region Kalmar län rekommenderas asymtomatiska hushållskontakter att provta sig 5 dagar
efter det datum då smitta konstaterats i hushållet. Om dag 5 infaller på en helg bör
provtagning ske på närmast efterföljande vardag. Den som är provtagen ska stanna hemma i
väntan på provsvar.
Vårdpersonal ska provtas omgående samt efter 5 dagar.
Den som vaccinerats med 1 dos för mer än 3 veckor sedan eller som genomgått infektion
under de senaste 6 månader behöver inte isoleras i hemmet
Provtagning sker via tidbokning på 1177.se. Vård- och omsorgspersonal kan också vända sig
till sin hälsocentral.
Smittspårningsenhetens mobila provtagningsenheter

Smittspårningsenhetens mobila provtagningsenheter upphör och återinförs vid eventuell ny
bedömning.
Provtagning för reseintyg med mera

Region Kalmar län bedriver inte provtagning i syfte att tillhandahålla reseintyg med mera.
Vid förfrågan om provtagning för reseintyg hänvisar Region Kalmar län till Apoteket AB,
Dynamic code, andra privata aktörer eller till Folkhälsomyndighetens upphandlade aktörer.
Provtagningen bekostas i dessa fall av den enskilde.
Provtagning av nära kontakter

Du har inte haft covid-19 och du är inte vaccinerad mot covid-19




Testa dig så snart som möjligt efter att du träffade personen med covid-19, även om du
inte har symtom. Du ska också testa dig fem dagar efter att du träffade personen med
covid-19.
Om det redan gått fyra dagar innan du kan testa dig räcker det att du testar dig fem
dagar efter att du träffade personen med covid-19.
Har det gått mer än sju dagar efter att du träffade personen med covid-19 behöver du
inte testa dig men du ska vara uppmärksam på om du får symtom. Om du får symtom
ska du stanna hemma och beställa ett test för covid-19 direkt.

Tiden från att du blir smittad till att du eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2
och 14 dagar. 5 dagar är vanligast.
För barn och unga gäller särskilda rekommendationer

Du som går på högstadiet eller gymnasiet
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Du ska följa instruktionerna ovan.
Medan du väntar på ditt provsvar kan du gå i skola men du ska inte delta i
fritidsaktiviteter utanför skolan.

Barn i förskoleklass samt i låg- och mellanstadieålder
Barn från förskoleklass och uppåt som har symtom ska stanna hemma och rekommenderas att
testas för covid-19. Om barnet varit nära någon som är smittad men inte har symtom kan
barnet behöva provtas om en smittspårare har sagt det. I väntan på provsvar kan barn utan
symtom att fortsätta gå till skolan och fritidshem men inte delta i fritidsaktiviteter utanför
skolan.
Barn som går i förskola
Barn som är yngre än 6 år ska i första hand vara hemma vid symtom. Det är vårdnadshavaren
som avgör om barnet ska testas. Ibland kan små barn behöva provtas om en smittspårare sagt
det.
Hur ska barnet provtas?
Barn som går i skola och förskola kan i första hand beställa prov via egenprovtagning med
hjälp av sin vårdnadshavare. Tänk på att beställa provet i barnets namn. Om det inte är möjligt
kan provtagning ske på närmaste hälsocentral.
Provtagning av personer med samhällsviktiga funktioner

I första hand ska personer med samhällsviktiga funktioner vända sig till egenprovtagning via
1177. I de fall detta inte är möjligt kan personer med samhällsviktiga personer provta sig vid
hälsocentral efter överenskommelse. Detta sker i enlighet med Länsstyrelsens skrivelse.
Provtagning av personer vid resa utanför Sverige

Sedan december 2020 har det rapporterats om framförallt tre nya varianter av SARS-CoV-2
som har fått stor spridning i vissa länder. Världsläget när det gäller spridning av nya varianter
av SARS-CoV-2 är i nuläget osäkert. Därför anses allt resande utanför Sverige som en risk för
att få in smitta med nya varianter. Ytterligare information kring resande publiceras på
Folkhälsomyndighetens hemsida.
För att förenkla processen med sekvensering vid Folkhälsomyndigheten ska personer som rest
utanför Sverige provtas av primärvården och provet analyseras av Region Kalmar läns
mikrobiologiska laboratorium.
Provtagning sker enligt primärvårdens rutiner.

Informationssäkerhet: KAnge text här RAnge text här TAnge text här
Referens: Ange text här
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2021-06-10
7 (15)

Riktlinje
Övergripande riktlinje för provtagning och diagnostik rörande covid-19 i Kalmar län
Version: 21
Giltighetstid: 2021-06-10 - Tillsvidare

Provtagning av barn- och unga

Provtagning av barn Barn och unga i alla åldrar rekommenderas i första hand provtagning via
egenprovtagning med hjälp av sin vårdnadshavare, se 1177.se. Där detta medför svårigheter
kan provtagning ske på närmaste hälsocentral.
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1. Serologisk provtagning för antikroppspåvisning
Om serologisk provtagning för antikroppspåvisning
Kunskapsläget om serologisk provtagning uppdateras kontinuerligt varför hänvisning till
Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av
covid-19 samt Folkhälsomyndighetens vägledning för antikroppspåvisning.
Folkhälsomyndighetens bedömning sedan februari 2021 är att storskalig antikroppspåvisning
är av begränsat värde på individnivå för personer som vill veta om antikroppar mot covid-19
har utvecklats efter genomgången infektion. Testning är heller inte indikerat för att en person
själv ska undersöka om antikroppar utvecklats före eller efter vaccination. Sådan testning görs
endast på medicinsk indikation eller i för ändamålet godkända
vaccinationsuppföljningsstudier.
Provtagning

Serologisk provtagning för antikroppspåvisning utförs på medicinsk indikation och enligt
primärvårdens och slutenvårdens respektive rutiner.
Provtagning kan även bli aktuellt för att klarlägga sjukdom vid frågor om
arbetsskadeanmälan. Möjlighet till sådan provtagning ska gälla för samtlig personal där
arbetsgivaren har arbetsrättslig skyldighet.
Särskilt för brukare inom SÄBO, LSS-boende eller med kommunal
hemtjänst/hemsjukvård

Kommunsjuksköterska utför provtagningen enligt lokala rutiner med den hälsovalsenhet som
brukaren är listad på.
Provtagning sker enligt primärvårdens gällande rutiner.
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2. Antigentestning
Antigentestning med snabbanalys kan enligt Folkhälsomyndigheten användas som ett
komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad testkapacitet. De kan exempelvis
användas för att upprätthålla ordinarie verksamhet inom öppenvården eller för triagering vid
en akutmottagning för patienter som har symtom på covid-19 och söker vård av annan orsak.
Ett annat användningsområde är i känsliga miljöer, exempelvis inom särskilda boenden för
äldre, institutioner eller andra vårdmiljöer, för att snabbt undersöka förekomst av covid-19.
Antigentesters tillförlitlighet är bland annat beroende av när i infektionsförloppet de används
samt smittspridningsnivån i samhället. Överensstämmelsen med PCR är bättre tidigt i
infektionsförloppet när virusnivåerna är höga. När antigentester används för att ställa covid19 diagnos rekommenderar Folkhälsomyndigheten att testet tas vid symtom, senast dag fem i
infektionsförloppet.
Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens vägledning för användandet av
antigentester. Folkhälsomyndighetens vägledning bygger på rådande kunskapsläge och kan
revideras.
Antigentester utförs huvudsakligen för att tidigt kunna starta smittspårningsinsatser samt
begränsa spridning av covid-19 inom vårdmiljön.
Provtagning
Region Kalmar län tillämpar användning av antigentest för test av pågående infektion riktat
till
1. Triagering av symtomatiska patienter över 18 år vid akutmottagning.
2. Screening av samtliga patienter över 18 år inför inläggning inom hälso- och
sjukvården eller psykiatrin.
3. Inneliggande patienter som under vårdtiden uppvisar covid-19 symtom.
4. Efter bedömning av Smittspårningsenheten: vid smittspårning i vissa fall.
5. Efter bedömning av Smittspårningsenheten: För kontroll av symtomfria, ej
fullvaccinerade, före arbetspass i samband med pågående utbrott inom sjukvård och
omsorg.
Positiva provresultat

Positiva provresultat ska ses som positiva och kräver inte provtagning genom PCR, med
undantag av:




Patient som de tre senaste veckorna varit i riskland för import av nya mer allvarliga
varianter av SARS-CoV-2. Aktuella riskländer finns publicerade på
Folkhälsomyndighens webbplats.
Vid screening av symtomfria vid inläggning
Vid screening inför hemgång till särskilt boende, korttidsboende, LSS-boende,
hemsjukvård eller för patienter som har hemtjänst

Negativa provresultat

Negativa provresultat ska ses som negativa i de fall patienten också är symtomfri.
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Negativa provresultat på symtomatiska patienter ska bekräftas med PCR-provtagning.
Patienter vars provresultat kräver bekräftade PCR-prov enligt ovan ska ses som smittsamma i
väntan på PCR-provresultat.
Provtagning sker i enlighet med respektive förvaltnings rutin för provtagning med antigentest.
Ansvarig läkare tillser att uppfyllda krav vid positivt resultat efterlevs enligt rutin
behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19.
Smittspårning sker enligt Smittskyddsläkarens riktlinje smittspårning vid bekräftat fall samt
Vårdhygiens riktlinje Utökad smittspårning och övriga åtgärder vid inträffat fall.
Skyddsutrustning används i enlighet med vårdhygiens riktlinjer.
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Datum

Ändring

Utförd av

2020-06-10

1. Tillägg av utökad provtagning för
personal på SÄBO och LSS.

Andreas Delphin

2020-06-17

2. Revidering, text SÄBO/LSS. Tillägg av
undantag för AVA.

Andreas Delphin

2020-06-23

3. Revidering av texten i allmänhet. Tillägg
egenprovtagning och assisterad
provtagning för övrig diagnostisk
testning samt serologisk testning.

Andreas Delphin

2020-06-25

4. Förtydligande gällande patienter som
varit inneliggande på AVA.

Andreas Delphin

2020-07-06

5. Tillägg av Astrakanen Emmaboda HC
för provtagning likt förfarande i Löttorp.
Tillägg av utökad serologisk provtagning
för särskilda grupper.

Andreas Delphin

2020-07-09

6. Tillägg av personer med hemtjänst eller
hemsjukvård vid screening inför
utskrivning från sjukhus.

Andreas Delphin

2020-07-13

7. Förtydligande angående 1177,
vårdguiden. 1177, vårdguidens etjänster gäller.

Andreas Delphin

2020-07-16

8. Revidering av förfarande vid screening
av patienter inför utskrivning från
sjukhus.

Andreas Delphin

2020-07-30

9. Tillägg hantering av provsvar av
utskrivna patienter till SÄBO/LSS

Maria Svensson

2020-09-02

10. A) Tillägg/ändring av assisterad
provtagning PCR samt tillägg utökad
serologisk provtagning och information
om provtagning för reseintyg.

Andreas Delphin

B) Tillägg av provtagning av
asymtomatiska individer vid
smittspårning av vård- och
omsorgspersonal.
C) Tillägg av vägledning för provtagning
av barn och unga.
2020-09-30

11. Förtydligande i vissa delar av texten.
Tillägg av styrning av regional personal
för personalprovtagning.

Andreas Delphin
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2020-11-04

12. A) Tillägg av tre hälsovalsenheter för
egenprovtagning.

Andreas Delphin

B) Förändring i serologisk provtagning
för personal.
2020-11-04

13. A) Omstrukturering av
personalprovtagning. I denna version är
all serologisk provtagning för
antikroppspåvisning samlad hos
Primärvården.

Andreas Delphin

B) Tillägg av tre hälsovalsenheter för
egenprovtagning.
C) Mobila provtagningsenheter finns
tillgängliga i syfte att bedriva
provtagning med koppling till
smittspårningsutredningar.
2020-11-23

14. A) Nytt förhållningssätt utskrivning i
väntan på provsvar vid känt utbrott på
aktuell enhet.

Andreas Delphin

B) Mindre ändring kring kontakt med
patienter eller brukare i pågående
smittspårningsutredning under helgtid.
C) Förtydligande kring skyddsutrustning
vid utskrivning av brukare.
2021-01-11

15. A) Tillägg av index.

Andreas Delphin

B) Tillägg av antigentester.
C) Tillägg av provtagning av nära
hushållskontakt asymtomatisk hälsooch sjukvårdspersonal samt vård- och
omsorgspersonal vid hälsovalsenhet.
D) Förändring av antalet
hälsovalsenheter som erbjuder
assisterad provtagning till allmänheten.
2021-01-25

16. A) Tillägg av antigentest av patienter
som skrivs ut och ska återgå till särskilt
boende samt för personal vid hemgång
med symtom.

Andreas Delphin

2021-02-11

17. Antigenprovtagning av inskrivna
patienter som plötsligt insjuknar.

Andreas Delphin

2021-03-01

18. Antikroppstestning erbjuds inte längre
brett till allmänheten.

Andreas Delphin
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2021-03-19

19. A) Tillägg av utlämningsplatser för
självprovtagning utan ombud.
B) Tillägg av antigentestning punkten 5
och 6.

Andreas Delphin

2021-05-17

20. A) Tillägg av provtagningsmöjligheter
vid mobil enhet utan ombud.
B) Borttag av krav på symtom som
grund för provtagning.
C) Tillägg provtagning av barn- och
unga under 18 år.
D) Tillägg av provtagning för nära
kontakter.

Andreas Delphin

2021-06-10

21. A) Tillägg av mobil station Löttorp för
uthämtning av egenprovtagningskit.
B) Borttag av text kopplat till rutinmässig
screening av brukare inför återgång till
särskilt boende, korttidsboende, LSSboende, hemsjukvård eller för patienter
som har hemtjänst.
C) Förändring för
Smittspårningsenhetens mobila
provtagningsteam.

Andreas Delphin
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