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Antigentest vid utbrottssituationer  
 

Bakgrund/Syfte 
 

Vid ett pågående svårbegränsat utbrott av covid-19 i en verksamhet finns det en risk att 
asymtomatiska /presymtomatiska bärare inom personalgruppen underhåller fortsatt 
smittspridning. Användning av antigentester för screening av symtomfri vård- och 
omsorgspersonal inför arbetspass kan bidra till att minimera denna risk.   

Ett antigentest påvisar förekomst av virusdelar av SARS-CoV-2 precis som PCR test gör men 
antigentest kräver högre virusnivåer än vid PCR-analys. Det innebär att i vissa fall behöver 
man komplettera med PCR test vilket beskrivs nedan.  

Antigentesterna får inte användas vid pågående symtom som kan tyda på covid-19. Om 
personal har minsta symtom ska man genast gå hem från arbetet och lämna PCR-prov enligt 
rutin 

Screening och utförande 
 

• Sker när behandlande läkare/smittspårningsansvarig beslutar om denna åtgärd i 
samråd med Vårdhygien Halland och dialog med medicinskt ansvarig sjuksköterska 
samt enhetschef.  

• Samtliga asymtomatiska medarbetare provtas i anslutning till att arbetspasset startar. 
Observera att screening alltid är frivillig. 

• Även personal som vaccinerats mot covid-19 inkluderas. 
• Personal som haft konfirmerad covid-19 inkluderas inte i screening inom 6 månader 

från infektionstillfället.  
• Under den tidsperiod rutinen används ska testning utföras inför varje arbetspass (dvs 

kan bli varje dag). Ett test per dygn räcker. Provsvar meddelas direkt till de 
provtagna.  

• Behandlande läkare/smittspårare beslutar om när testningen ska avslutas. 
• Följ separat instruktion för provtagning enligt nedan. Använd lämplig personlig 

skyddsutrustning enligt riktlinjer för handläggning av misstänkta och bekräftade fall 
av covid-19 vid provtagning och analys (om inte personal utför provtagningen på sig 
själv). 

• Hantera alla prover som att de potentiellt innehåller smitta.  
• Personal med positivt provsvar betraktas som smittsam, skall lämna arbetsplatsen 

omedelbart och lämnar ett PCR-prov snarast.  
• Ett osäkert svar handläggs som ett positivt svar. 
• Positiva provsvar ska omgående meddelas till Vårdcentralen.  
• Vid positivt antigentest informerar enhetschef skyndsamt resultatet till behandlande 

läkare/smittspårningsansvarig, för vidare åtgärder enligt smittskyddslagen. 
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• Ett positivt svar på antigentest innebär ett nytt indexfall och smittspårning av 
enhetens personal och patienter ska påbörjas. 

• Personal är vid positivt provsvar skyldig att delta i smittspårning. 
• Om personalen varit positiv vid antigentestet och det uppföljande PCR-provet varit 

negativt kan antigentest betraktas som falskt positivt och personal återgå i tjänst 
förutsatt att hen är fortsatt symtomfri och behandlande 
läkare/smittspårningsansvarig gjort bedömning av det enskilda fallet 

 
 
Ansvar 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

• Har inför beslut om användning av antigentest en dialog med smittspårningsansvarig 
läkare, Vårdhygien Halland och enhetschef. 

 

Enhetschef inom kommunal vård och omsorg  

• Kontaktar medicinskt ansvarig sjuksköterska för dialog om antigentest skall 
användas. 

• Utser provtagningspersonal i arbetsgruppen som kan utföra testningen, behöver utse 
så många att det kan utföras inför varje arbetspass. 

• Se till att det finns lokal med goda ljusförhållande så att en korrekt avläsning av 
provresultat kan genomföras.  

• Ser till att positiva provsvar skyndsamt kommer till behandlande 
läkares/smittspårningsansvarigs kännedom genom kontakt med ansvarig 
Vårdcentral. Se till att personal som är positiv genomför ett PCR test. För dialog med 
Vårdcentralen hur detta skall gå till väga.  

 
Enhetschef i beredskap  
 

• Jourtid skall enhetschef i beredskap meddela Hallandsjouren positiva provsvar från 
antigentest. Hallandsjouren skall lägga upp remiss för PCR-test.  

 
Provtagningsmaterial/Antigentester 
 

• Initialt kan det vara bra att enhetschefen hämta Antigentester i på Korttiden 
Skansgatan 24. Förrådet på Skansgatan 24 skall alltid ha antigentester hemma.  

  
Utbildning av utsedd personal inför testning 
 

• Sjuksköterska på Hälso och sjukvårdsavdelningen kan vara behjälplig att utbilda 
personal. Kontakta någon av enhetscheferna för sjuksköterskor på HSA.  

 
 
Provtagningsanvisning 
Antigentest tas av utsedd personal på enheten som nasofarynxprov Antigentestet analyseras 
på plats, svaret kan läsas av efter 15 min.  
Hur ett prov genomförs se nedan:  
 

 
 
 



 
Beslutad av: Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska  

Beslutsdatum: 22-01-20 Diarienummer: Dokumentansvarig avdelning: 
Förvaltningsledningsstaben  

 
 

Allmänt 
• Använd lämplig personlig skyddsutrustning för provtagning dvs munskydd, visir, 

plastförkläde och handskar. 
• Hantera alla prover som att de potentiellt innehåller smitta. 
 

 
Förberedelse före provtagning 

1. Kontrollera utgångsdatumet på baksidan av folieförpackningen. Använd inte testet om 
utgångsdatumet har gått ut. 

2. Öppna folieförpackningen och ta ut testremsan och torkmedelspåsen. 
3. Kontrollera att testremsan är oskadad och att statusindikatorn för torkmedlet är gul 

(giltig status). 
 
 
Provtagning (nasofarynxsekret) samt 
analysförfarande 

4. Ta en steril provtagningspinne som ingår i 
testförpackningen. 

5. Lyft nästipp för att vidga näsöppningarna. 
För provtagningspinnen längs näsbotten 
till bakre svalgväggen/nasofarynx. Rotera 
pinnen 180 grader. Se fig. 1 till höger. 

6. Låt provtagningspinnen vara kvar minst 
5 sekunder.  

Se bild på provtagningsanvisning. 
Se film på provtagningsanvisning. 

7. Efter provtagning förs pinnen ner i röret med extraktionsbuffert = vätska. Kläm ihop 
buffertröret när pinnen roteras mer än fem gånger, se fig. 2 nedan. 

8. Pinnen tas sedan ut ur röret samtidigt som röret kläms ihop för att klämma ur vätska 
från pinnen, se fig. 3 nedan. Pinnen kastas därefter. 

 

Fig. 
2  

Fig. 3  

Fig. 1  

https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/03/Nasofarynxprovtagning-PCR-analys.pdf
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/bedomning-av-patienter-vardriktlinje/
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9. Pipkorken trycks sedan ordentligt fast på röret, se fig. 4. 

 
10. Tillför 3 droppar extraherat prov i provbrunnen på testremsan, se fig. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Läs av testresultatet efter 15 till 30 min. 
 

 
 

 

 

Fig. 4  

Fig. 5  
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13. Om det finns en testlinje (oavsett hur svag den är) tillsammans med en kontrollinje så ska 
testresultatet anses vara positivt. 
Om det finns endast en kontrollinje så ska testresultatet anses vara negativt. 
Om det inte finns en kontrollinje så ska testresultatet anses vara ogiltigt. 
 
14. Kasta provtagningskassetten. 
 
 
 
Länkar  
Riktlinje Region Halland 

Antigentest, för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation 

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/550C5D49-FF8D-48AA-90FE-
AB2BFBC8E668   

 

 

Uppdatering 211019 –inga listor över vilka som provats behöver lämnas till Vårdcentralen. 
Endast kommunikation med VC på ev positiva svar på antigentesten. Personnummer och 
namn.  

 

Uppdatering 220120 – Antigentester finns numer på Skansgatan 24.  

  

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/550C5D49-FF8D-48AA-90FE-AB2BFBC8E668
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/550C5D49-FF8D-48AA-90FE-AB2BFBC8E668

	Bakgrund/Syfte
	Screening och utförande

