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Provtagningsindikation  
för påvisning av pågående covid-19 
Regionen i samråd med smittskyddsläkare har alltid  
möjlighet att göra anpassningar utifrån hur situationen 
ser ut regionalt. 

För definition av bekräftat fall av covid-19 hänvisas till 
falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen.  

Indikation för provtagning 
Efter genomgången infektion är förnyad provtagning 
inom tre månader från infektionstillfället i allmänhet inte 
indikerad, men kan göras utifrån individuell bedömning 
av behandlande läkare, alternativt utifrån regionala rikt-
linjer. Kvarstående PCR-positivitet finns rapporterat upp 
till flera månader efter genomgången infektion, vilket bör 
beaktas vid bedömningen. 

Provtagning rekommenderas 
• vid symtom på covid-19 hos 

o personer med medicinsk indikation där läkare be-
dömer att diagnos har betydelse för fortsatt pati-
enthandläggning 

o patienter inom hälso- och sjukvård där diagnos 
kan ha betydelse för fortsatta vårdhygieniska åt-
gärder 

o omsorgstagare inom omsorgsverksamheter där 
personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av 
covid-19 bor eller vistas och där diagnos kan ha 
betydelse för fortsatta vårdhygieniska åtgärder 

• vid smittspårning i samband med utbrottsutredning, 
för detaljer se Förebyggande åtgärder för covid-19 
inom vård och omsorg  

• enligt regionala/lokala rekommendationer avseende 
screening av hälso- och sjukvårdspersonal, patienter 
och omsorgspersonal samt omsorgstagare inom verk-
samheter där personer med hög risk att bli allvarligt 
sjuka av covid-19 bor eller vistas 

Omsorgsverksamheter där personer med 
hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 
bor eller vistas 
Följande, och liknande, omsorgsverksamheter ingår  

• särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för äldre människor (SÄBO) 

• hemtjänsten 

• dagverksamheter  

• verksamheter under lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS)  
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