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Information till elever i årskurs 4 och äldre (och vårdnadshavare) vid skolstart HT 2021

Självtest på skolan för snabbt stoppa smitta vid nya fall
- för elever (årskurs 4 och äldre) och skolpersonal som är friska (inga
symtom) och varit nära någon som fått covid-19
Från höstterminen 2021 kommer skolor med elever på mellanstadiet, högstadiet och
gymnasiet att ha självtest för covid-19 på plats på skolan. Det är ett sk PCR-test av
samma typ som används på självprovtagningen. Med självtest att dela ut på skolan
kan takten i smittspårningen öka och smittspridning stoppas snabbare. Dessutom
slipper vårdnadshavare att boka tid och åka till självprovtagningen med sitt barn och
eleven missar därigenom också mindre tid i skolan.
Obs! Självtesten i skolan är endast för friska symtomfria elever och skolpersonal.
Så snart någon får symtom ska den personen som vanligt stanna hemma och boka
tid till Självprovtagning covid-19 via 1177.se/Halland.
Elever utan symtom fortsätter att gå till skolan som vanligt i väntan på provsvar.
Det är frivilligt att använda de test som erbjuds i skolan. Det går också bra att istället
boka tid till självprovtagningen.
Så här kommer det gå till

1. Skolan har kontakt med Smittspårningsenheten Region Halland vid varje nytt
fall av covid-19 på skolan. Smittspåraren avgör vilka som bör testa sig.
2. Skolan delar ut test till berörda elever och personal. Elever på mellanstadiet
och högstadiet tar hem självtestet och genomför provet hemma. Elever på
gymnasiet kan välja att göra provet i skolan eller ta hem det. En tydlig
instruktion följer med självtestet.
3. Eleven testar sig samma dag och registrerar sitt självtest genom att logga in
på 1177.se. Elever som inte fyllt 13 år – vårdnadshavaren loggar in på
1177.se och registrerar självtestet som ombud för sitt barn.
4. Genomfört och registrerat självtest lämnas in på närmaste valfri vårdcentral
samma dag eller senast på morgonen dagen efter. Provet skickas sedan för
analys på Region Hallands mikrobiologiska laboratorium.
5. När provet analyserats får eleven provsvar via 1177.se. För barn under 13 år
kommer provsvaret till vårdnadshavare som ombud för barnet.
Viktigt! Det kommer vara mycket viktigt att följa instruktionen som följer med
testet och inte blanda ihop instruktion eller provrör med någon annans.
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Prov tas också dag 5
Eleven kommer ta ett ytterligare nytt prov dag 5 om eleven
• genomförde första provtagningen tidigare än 5 dagar från eleven senast
träffade personen som har covid-19 och det provsvaret var negativt (dvs
visade inte på covid-19)
• fortfarande är frisk dvs är utan symtom på covid-19
Anledningen att prov tas även dag 5 är för att säkra att eventuell smitta hittas.
Förbered nu genom att skaffa e-legitimation till ditt barn

Elever som är 13 år eller äldre måste logga in och registrera sitt självtest själv via
1177.se och behöver ha e-legitimation som BankID eller Freja eID.
Bankens SäkerhetsID gäller bara för bankens tjänster och är inte en full elegitimation. Inloggning med e-legitimation behövs även för att kunna läsa
provsvaret, boka Självprovtagning covid-19 och andra tjänster via 1177 Vårdguidens
e-tjänster.
Hjälp ditt barn att kontrollera om hen har fullvärdig e-legitimation. Om barnet inte
har det, hjälp gärna till att redan nu skaffa e-legitimation via banken eller ATGombud (Freja eID). Läs mer på www.1177.se/Halland/inloggning
Guide om barn och ungas inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster - ombud,
åldersgränser, skaffa e-legitimation för barn som fyller 13 år

Barn under 13 år – vårdnadshavaren loggar in som sig själv på 1177.se och går
sedan in som ombud för sitt barn genom att klicka på barnets namn.
Om det inte går att skaffa e-legitimation kommer elev eller vårdnadshavare kunna
ringa Pandemimottagningen Halmstad eller Varberg på telefonnummer 010-476 19
13 eller en valfri vårdcentral för att boka en provtagning.

