
 

 1 (4) 

 

Smittskydd Hallands vägledning för användning 
av antigentest (snabbtest) för covid-19 i 
verksamheter utanför hälso-och sjukvården 

(till exempel på arbetsplatser, föreningar, idrottsverksamheter) 

Screening (kartläggning) med hjälp av antigentester där nära kontakter mellan 
människor inte kan undvikas kan vara en tilläggsåtgärd för att tidigt upptäcka 
smitta och begränsa utbrott. Antigentester kan inte användas för att sluta följa 
råd och rekommendationer eller för att låta personer med symtom bryta sin 
isolering. 
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Vad gäller för aktörer utanför vård och omsorg som erbjuder screening 
med antigentestning(snabbtest) för covid-19? 

 

• Bedöm om nyttan av antigentester i den aktuella situationen är rimlig i förhållande 
till kostnaderna. Viktiga faktorer är aktuellt smittläge, andel vaccinerade och 
verksamhetens känslighet. Den verksamhet som inför antigentest ska själv stå för 
kostnaden. 

• Screening med antigentester är en tilläggsåtgärd och ersätter inte andra 
smittskyddsåtgärder såsom att hålla avstånd, arbeta på distans m.m. 

• Region Halland tillhandahåller ej antigentester för testning utanför hälso- och 
sjukvården. 

• Använd ett antigentest som är CE-märkt och även uppfyller 
Folkhälsomyndighetens krav, se Folkhälsomyndighetens vägledning. 

• Välj testfrekvens och utförare. Om de testade ska provta sig själva utan hjälp av 
sjukvårdspersonal krävs ett test som är anpassat för självtestning. För att testningen 
ska vara meningsfull bör den vara regelbunden, helst minst två tester per vecka och 
individ. Testen bör göras precis innan eller i början av ett arbetspass.  

• All testning ska vara frivillig.  
• Besluta hur information om utförda tester och resultat ska dokumenteras.  
• Antigentest har en lägre känslighet och är inte lika säkra som ordinarie provtagning 

av covid-19, sk  PCR-test. Antigentest ska inte användas om personen är förkyld 
eller har andra symtom på covid-19. Personer med symtom ska stanna hemma och 
logga in på 1177.se och boka en tid till självprovtagning covid-19 (PCR-test). 

• Se till att de som ska utföra antigentes förstår hur de ska göra. Felaktiga resultat på 
grund av missförstånd är vanliga för någon som ä ovan. Alla som ska utföra test 
måste läsa igenom hela instruktionen innan denne påbörjar testet. 
Instruktionsfilmer kan vara till stor hjälp. 

• Ge tydliga instruktioner om vad som ska göras om provet visar positivt eller 
negativt resultat.  

• Vid flera fall inom en verksamhet ska smittspårning inklusive provtagning göras i 
samråd med Smittspårningsenheten. 
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Till den testade 

Om antigentestet (snabbtestet) visar att du har covid-19 (positivt resultat) 
• Meddela arbetsledare eller annan överenskommen person ditt testresultat. 
• Stanna hemma. Även de du bor tillsammans med bör stanna hemma och inte träffa 

någon.  
• Ett antigentest (snabbtest) är inte tillräckligt säkert. Du måste få provresultatet 

bekräftat av en vanlig provtagning (PCR). Logga omgående in på 1177.se och boka 
tid till självprovtagning covid-19.  
 
Med ett genomfört PCR-test får du också en ansvarig läkare som kan informera, 
dokumentera, smittspåra och anmäla till smittskyddsläkaren. Ett dokumenterat 
positivt test i patientjournalen krävs för att du senare ska kunna visa att du har haft 
covid-19. Det behövs också om de du bor tillsammans med ska kunna ansöka om 
smittbärarpenning.  

Om antigentestet (snabbtestet) visar att du inte har covid-19 (negativt resultat)  
• Tänk på att ett antigentest (snabbtest) inte är helt säkert. Ett negativt provresultat 

utesluter inte att du kan bära på viruset eftersom snabbtest inte upptäcker alla fall. 
Låga virusnivåer i kroppen hos den testade ger falskt negativa provresultat vid 
användning av antigentest (snabbtest). Du kan också ha blivit smittad men ännu 
inte börjat producera virus, inkubationstiden är upptill 14 dagar.  

• Fortsätt följa råd och rekommendationer, var extra noga med att tvätta händerna 
och hålla avstånd och uppmärksam på om du får symtom. 

• Om du får symptom på covid-19 måste du omedelbart logga in på 1177.se och 
boka tid på självprovtagning covid-19 för vanlig provtagning (PCR-test). Medan du 
väntar på provsvaret ska du stanna hemma. Detta gäller även om ditt antigentest 
(snabbtest) var negativt. 
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Läs mer 
Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 
(Folkhälsomyndigheten) 

Antigentester för påvisning av covid-19 - utökad testning för covid19 
(folkhalsomyndigheten.se) 

FIND evaluation of SARS-CoV-2 antigen detecting tests - FIND (finddx.org) 

COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Devices and Test Methods Database 
(europe.eu) 

Om självprovtagning covid-19 i Halland på 1177.se/Halland 

 

Uppdatering 
2021-04-27 Ny vägledning 

 
 

 
 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b8ac06e9725640e6a1d258472346abfb/vagledning-anvandning-antigentester-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b8ac06e9725640e6a1d258472346abfb/vagledning-anvandning-antigentester-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/antigentester-for-pavisning-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/antigentester-for-pavisning-av-covid-19/
https://www.finddx.org/sarscov2-eval-antigen/
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices?manufacturer&text_name&marking&rapid_diag&format&target_type&field-1=HSC%20mutual%20recognition%20%28RAT%29&value-1=1&search_method=AND#form_content
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices?manufacturer&text_name&marking&rapid_diag&format&target_type&field-1=HSC%20mutual%20recognition%20%28RAT%29&value-1=1&search_method=AND#form_content
https://www.1177.se/Halland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/provtagning-covid-19-halland/
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