
Anvisning för screening med antigentest av 
personal som har exponerats för covid-19 i 
samband med nära kontakt, hushållskontakt 
eller i samband med smittspårning, inför varje 
arbetspass i väntan på PCR-provsvar nr 1 och 
provsvar nr 2.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Syfte 
Att minska smittspridning inom kommunal vård och omsorg för både medarbetare och brukare. 
 

Koppling till lagstiftning och andra styrdokument 
 Smittskyddslagen beskriver hur vi ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot 

spridning av smittsamma sjukdomar. 
 

 

Anvisning 
 

Gäller följande personal i vård och omsorg (vaccinerad och ovaccinerad)  
Anvisningen gäller samtliga verksamheter inom socialförvaltningens ansvarsområde där det 
bedrivs vård och omsorg. 
Screening med antigentest ska utföras även när personal är vaccinerad med 3 doser.  
Provtagning görs dock inte på de som har haft konstaterad covid-19 under de senaste 6 
månaderna. 
Antigentest ska aldrig användas på personer med symtom. Vid symtom ska alltid PCR-prov 
tas i första hand och personal ska då inte vara i tjänst. 
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Vägledning för användningsområden av antigentester för personal:  

 I samband med smittspårning påbörjas screening av personal inför varje arbetspass i 

väntan på svar av PCR-provtagning nr 1 och nr 2. Tillvägagångssätt/arbetssätt utförs 

enligt överenskommelse i samråd med MAS och enhetschef för enheten och kan 

komma att se olika ut för olika verksamheter. Lokal rutin för provtagning och 

tillvägagångssätt upprättas av enhetschef.  

 

 Efter utlandsresa i väntan på provsvar av PCR-provtagning nr 1 och nr 2, inför varje 

arbetspass.  

 

 Personal som har exponerats av nära kontakt och är symtomfri bör screenas inför 

varje arbetspass i väntan på svar av PCR-provtagning nr 1 och nr 2.  

 

 

 Timvikarier, poolarbetare osv som har gått mellan olika verksamheter/enheter och 

kan ha exponerats för covid-19. Utförande/tillvägagångssätt av screening i samråd 

med MAS och enhetschef.  

 

 Antigentest kan även rekommenderas om en medarbetare har vistats i större 

folksamling, som exempelvis en fest i större sällskap där man inte har kunnat hålla 

avstånd. Chef kan då föreslå att personal tar ett antigentest inför arbetspass. 

Individuell bedömning om hur länge man ska testa personal görs av chef utifrån varje 

situation.  
 

Tillgång till antigentest 
Chefen ansvarar för tillgången till antigentesterna.  

För antigentest som hämtas på hemsjukvården.  

Kontakta hemsjukvårdens larmtelefon 070-3211574. Det är samma nummer dag, kväll och helg. Vid 

kontakt med hemsjukvården uppger chefen vem som kommer och hämtar antigentest och man enas 

om när.   

Ansvar 

Enhetschef: 

 Informerar personal om anvisningen 

 Upprättar en lokal rutin för tillvägagångssätt/arbetssätt  

 Ombesörjer tillgång till antigentest (hämtas på hemsjukvården eller Vårdcentral med 
det samhällsmedicinska ansvarsområdet)  

 



Omsorgspersonal: 

 Följa anvisning och lokal rutin 

 Ta PCR-prov nr 1 och nr 2 och däremellan utföra screening med antigentest  

 Genomföra screening med antigentest inför varje arbetspass och endast vara i tjänst 
vid symtomfrihet. 

MAS:  

 Göra anvisningen känd och ansvarar för revidering vid behov samt årligen. 

 Ger stöd och vägledning vid behov till enhetschefer för att hitta lämpligt 

tillvägagångssätt/arbetssätt  

 Reviderar anvisning vid behov och årligen  


