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Om publikationen 
Dokumentet ger stöd till aktörer som har för avsikt att använda antigentest för 
covid-19.  

Målgrupper för vägledningen är vårdgivare och kliniska mikrobiologiska 
laboratorier med ansvar för testning av misstänkta fall av covid-19.  

Ytterligare målgrupper är aktörer utanför hälso- och sjukvården som har för avsikt 
att använda antigentester i screeningsyfte på arbetsplatser. Aktörer utanför hälso- 
och sjukvården behöver inhämta stöd från företagshälsovård, elevhälsa eller 
motsvarande vårdgivare i frågor som rör epidemiologiska förutsättningar för 
screening, testernas prestanda med mera.   

 

Folkhälsomyndigheten 

Andreas Bråve 
Tillförordnad avdelningschef, avdelningen för mikrobiologi 
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Ordlista 
Antigen  Främmande ämne som inducerar ett 

immunsvar. I vägledningen avses de 
proteiner som produceras av viruset 
SARS-CoV-2  

Antigentest  Test som mäter främmande ämne som 
inducerar ett immunsvar. I dokumentet 
avses de proteiner som produceras av 
viruset SARS-CoV-2. Svaret kan 
erhållas snabbt, ofta inom cirka 30 
minuter, i de fall testerna används nära 
den som testas 

Ct-värde  Cycle threshold. Används i PCR och 
avspeglar indirekt virusmängden i ett 
prov. Det cykeltal där signalen från 
PCR-produkten överstiger tröskel-
värdet för att räknas som positivt 

Egenprovtagning  Prov som tas av personen själv, men 
där analysen sker inom hälso- och 
sjukvården 

Känslighet  Mått som anger andelen individer med 
covid-19 som får ett positivt resultat 
vid användning av antigentestet  

Lekman  Person utan sakkunskap inom specifikt 
område. Här avses person som utför 
självtest utan ordination och/eller utan 
sakkunskap 

Negativt prediktionsvärde  Andelen negativa testresultat som är 
sant negativa 

Nukleinsyra Arvsmassa, i vägledningen avses 
ribonukleinsyra (RNA) hos SARS-
CoV-2  

Positivt prediktionsvärde  Andelen positiva testresultat som är 
sant positiva 

Prevalens  Mått som anger andelen individer i en 
population som vid en given tidpunkt 
eller definierad tidsperiod har en 
sjukdom eller ett tillstånd 
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PCR   Polymerase Chain Reaction. Metod för 
att amplifiera och påvisa nukleinsyra i 
ett prov. I vägledningen används PCR 
som kortform för det längre begreppet 
realtids RT-PCR  

SARS-CoV-2   Viruset som orsakar covid-19 

Screening  I vägledningen avses provtagning och 
efterföljande analys av prov från 
personer som inte har symtom eller 
epidemiologisk koppling till känt fall 

Självtest  Test där provtagning och tolkning av 
testresultat görs av personen själv. 
Begreppet används av tillverkaren och 
finns tryckt på förpackningen samt 
angivet i testets bruksanvisning 

Smittspårning Att i enlighet med smittskyddslagen 
utreda bakåt i tiden varifrån smittan 
kan ha kommit och vilka personer som 
därefter kan ha blivit smittade 

Specificitet  Mått som anger andelen individer utan 
covid-19 som får ett negativt resultat 
vid användning av antigentestet 

Testning I vägledningen avses provtagning och 
efterföljande analys av prov från 
personer som har symtom eller 
epidemiologisk koppling till känt fall 

Testresultat Det resultat som erhålls vid avläsning 
av ett antigentest. I vägledningen 
används i vissa fall också begreppet 
”provsvar” vid beskrivning av den 
fortsatta användningen av resultatet  

Yrkesmässig användning  I vägledningen avser 
Folkhälsomyndigheten användning 
som görs i yrkesfunktionen av följande 
yrkesgrupper: läkare, sjuksköterska, 
undersköterska samt biomedicinsk 
analytiker eller motsvarande laborativ 
funktion 
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Sammanfattning 
Användningen av antigentester kan utgöra ett komplement till PCR-testningen och 
exempelvis användas inom hälso- och sjukvården eller vid screening på 
arbetsplatser. De är generellt sett mindre känsliga än PCR-tester och ett negativt 
testresultat utesluter inte covid-19.  

Antigentester är enkla att använda och kan, när de används nära den som testas, 
generera ett resultat i nära anslutning till provtagningstillfället, ofta inom 30 
minuter. De kan därför användas när det finns behov av snabba testresultat.  

Användning av antigentester kan göras på olika sätt. Provtagning och analys kan 
ske inom hälso- och sjukvården, med eller utan egenprovtagning av patienten själv. 
Vid användning av självtester som lekman görs provtagning och tolkning av 
testresultat av personen själv.  

Vid användning av antigentester är det viktigt att den som ansvarar för testningen 
eller screeningen är medveten om både de möjligheter och de begräsningar som 
antigentesterna har. 
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Bakgrund 
Både PCR-tester och antigentester påvisar pågående infektion. PCR påvisar 
nukleinsyra (RNA) från SARS-CoV-2 och antigentester påvisar proteiner från 
viruset.  

PCR-tester har sedan pandemins inledning använts i mycket stor omfattning över 
hela världen och ses som ”gold standard” för diagnostik av covid-19. RNA från 
SARS-CoV-2 kan i allmänhet påvisas tidigt i infektionsförloppet. Eftersom 
känsligheten hos PCR-testet är så pass hög så kan små mängder RNA påvisas även 
sent i infektionsförloppet då personen är smittfri. Virusantigen uppträder precis 
som RNA tidigt i infektionsförloppet, men jämfört med PCR behövs en större 
mängd virus innan virusantigen kan påvisas. Under en period av några dagar ökar 
virusmängden väsentligt och både PCR-test och antigentest kan påvisa infektionen. 
Efter ytterligare några dagar sjunker virusmängden och det blir då svårare att 
påvisa virusantigen. Antigentester bör sammanfattningsvis användas tidigt i 
infektionsförloppet då mängden virus är hög, se figur 1 nedan. 

Figur 1. Schematisk bild över testers detektionsgräns i relation till virusmängden. 
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Syfte 
Vägledningens syfte är att utgöra ett stöd för vårdgivare, kliniska laboratorier och 
andra aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19. För 
det praktiska genomförandet av antigentestning kan vägledningen ge ett stöd i 
framtagandet av lokala och regionala riktlinjer och rutiner.  
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Avgränsningar 
Vägledningen omfattar inte annan testning vid covid-19, exempelvis PCR-testning 
eller antikroppstestning.  

Vägledningen omfattar inte det praktiska genomförandet av antigentestningen då 
denna behöver följa lokalt eller regionalt utarbetade riktlinjer och rutiner.  

Vägledningen ger inte en beskrivning av valideringens omfattning eller utförande 
och omfattar inte heller beskrivning av provtagning eller analytiska steg då testerna 
används. 
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Validering 
För att kunna använda antigentester rekommenderas att oberoende utvärderingar 
görs för varje tänkt användningsområde och provmaterial. Validering och 
utvärdering av antigentester pågår på flera håll i världen och det publiceras löpande 
ny information om prestanda och användbarhet. För mer information, se 
exempelvis: 

FIND evaluation of SARS-CoV-2 antigen (Ag) detecting tests  

EU-kommissionen uppdaterar regelbundet en databas över de antigentester vars 
testresultat erkänns av EU:s medlemsländer. 

COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database 

För närvarande inkluderar databasen enbart tester vars prestanda utvärderats på 
prov från näshåla, nasofarynx och orofarynx. För att ett antigentest ska tas upp i 
databasen krävs följande:  

• att de är CE-märkta  

• att de prestandakrav som beslutats i EU är uppfyllda 

Observera att Folkhälsomyndigheten rekommenderar en känslighet om minst 90 
procent och specificitet om minst 99 procent, se avsnitt Rekommenderad 
prestanda. 

• att de validerats i minst ett medlemsland och uppfyller de krav som ställts för 
användandet i det sammanhang testet är avsett att användas 

• att användning av testet är etablerad i åtminstone ett medlemsland 

A common list of COVID-19 rapid antigen tests; A common standardised set of 
data to be included in COVID19 test result certificates; and A common list of 
COVID-19 laboratory based antigenic assays 

 

https://www.finddx.org/covid-19/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://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
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Prestanda hos antigentester 
Antigentesters tillförlitlighet är bland annat beroende av när i infektionsförloppet 
de används. Sannolikheten att testet ska kunna påvisa antigen ökar med högre 
virusnivåer i provet. Testerna är utformade att direktpåvisa protein som produceras 
av viruset när det förökar sig i infekterade celler. Antigentester påvisar oftast 
nukleokapsid-proteinet som förekommer i större mängd jämfört med andra SARS-
CoV-2 proteiner, exempelvis spike-proteinet.  

Antigentester är generellt sett mindre känsliga än PCR, då direktpåvisning gör att 
det behövs högre virusnivåer i provet för att antigentester ska ge ett positivt 
resultat. Det innebär att ett negativt testresultat inte utesluter covid-19. Tolkning av 
resultatet och vad det innebär för den som testats måste göras utifrån aktuell 
frågeställning i kombination med kunskap om testets begränsningar. 

Testets prestanda gäller under de förhållanden och för de provmaterial som 
tillverkaren specificerat i CE-märkningen. Utvärderingar som gjorts av oberoende 
aktörer visar att framförallt känsligheten jämfört med PCR ofta är sämre än den 
som anges av tillverkaren. För mer information, se exempelvis: 

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

Överensstämmelsen med PCR är bättre när virusnivåerna är höga, det vill säga vid 
låga Ct-värden, exempelvis Ct-värden lägre än 25. Prestandan hos antigentester är 
bättre om de används tidigt i infektionsförloppet, strax innan symtom uppträder och 
inom de första dagarna av sjukdom med symtom.   

Vid screening av personer som inte har symtom eller epidemiologisk koppling till 
känt fall är testets känslighet i allmänhet sämre än då motsvarande antigentest 
används för personer med symtom. Testets specificitet påverkas inte och är fortsatt 
hög vid användning av antigentester vid screening. Folkhälsomyndighetens 
bedömning är att den sämre känslighet som uppstår vid screening bör kunna 
accepteras eftersom personen vid screeningtillfället inte skulle ha kommit i fråga 
för testning för covid-19 då det inte finns någon misstanke om sjukdom. Ett 
ytterligare sätt att kompensera för sämre känslighet är att utföra screening 
regelbundet.  

Nedan ges exempel på hur resultatet påverkas av testets prestanda i kombination 
med prevalens och sannolikhet för covid-19 utifrån sammanhang och klinisk bild 
(så kallad pre-test probability). Tabell 1 åskådliggör exemplen nedan med fiktiva 
prevalensnivåer för de sammanhang som beskrivs. Observera att dessa inte 
nödvändigtvis speglar den aktuella situationen i samhället. 

Exempel 1: Screening vid låg misstanke om covid-19. Om testet används när 
prevalensen är låg är det viktigt att testets specificitet är hög för att minska risken 
för falskt positiva resultat. Det positiva prediktionsvärdet (PPV) blir i detta fall 
relativt lågt, med undantag av om testets specificitet är nära 100,0 procent. Det 

https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2-eval-antigen/
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negativa prediktionsvärdet (NPV) blir däremot högt även om testets känslighet är 
låg. Se även figur 2. 

Exempel 2: Testning vid misstanke om covid-19. Det är viktigt att testets känslighet 
är hög för att hitta alla smittade, det vill säga minska risken för falskt negativa 
provresultat. För att minska risken för falskt positiva provresultat krävs även att 
testet har hög specificitet. Se även figur 3. 

Exempel 3: Testning vid smittspårning runt känt fall av covid-19. Prevalensen i den 
grupp som testas är betydligt högre än i det omgivande samhället. Det är viktigt att 
testets känslighet är hög för att hitta alla smittade och få ett högt NPV, det vill säga 
att de som inte är smittade får ett negativt provsvar. PPV blir högt oberoende av 
specificitet. 

Tabell 1. Exempel på hur resultatet varierar med andel förväntat positiva i testsituationen 
och testets specificitet. 200 personer testas och testets känslighet är 90 procent. Antal 
personer är avrundade till heltal i tabellen 

Mått 1 procent  1 procent  1 procent  12 procent  12 procent  12 procent  25 procent  25 procent  25 procent  

Testets 
specificitet i 
procent 

99,5 99,0 97,0 99,5 99,0 97,0 99,5 99,0 97,0 

Antal positiva 
utifrån 
förekomst 

2 2 2 24 24 24 50 50 50 

Antal negativa 
utifrån 
förekomst 

198 198 198 176 176 176 150 150 150 

Sant positivt 
resultat i test 

2 2 2 22 22 22 45 45 45 

Sant negativt 
resultat i test 

197 196 192 175 174 171 149 149 146 

Falskt positivt 
resultat i test 

1 2 6 1 2 5 1 2 5 

Falskt negativt 
resultat i test 

0 0 0 2 2 2 5 5 5 

Positivt 
prediktionsvär
de i procent 

64,5 47,6 23,3 96,1 92,5 80,4 98,4 96,8 90,9 

Negativt 
prediktionsvär
de i procent 

99,9 99,9 99,9 98,6 98,6 98,6 96,8 96,7 96,7 

 

Vid mycket låga prevalensnivåer, exempelvis runt 0,1 procent i den grupp som 
testas eller screenas blir det positiva prediktiva värdet under 10 procent. Detta 
innebär att majoriteten av de positiva resultaten är falskt positiva.   
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Figur 2a. I en miljö med 200 personer (cirklar) så kommer screeningen vid 1 procent 
prevalens där testet har 99 procent specificitet och 90 procent känslighet hitta två personer 
med covid-19 som i sin tur potentiellt skulle kunna föra smittan vidare till de personer de 
har kontakt med i sin miljö (exemplifierad med tonat orange fält). Testet beräknas även ge 
falskt positivt resultat för två personer som inte har sjukdomen. 
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Figur 2b. I en miljö med 2 000 personer (cirklar) så kommer screeningen vid 1 procent 
prevalens där testet har 99 procent specificitet och 90 procent känslighet hitta 18 personer 
med covid-19 som i sin tur potentiellt skulle kunna föra smittan vidare till de personer de 
har kontakt med i sin miljö (exemplifierad med tonat orange fält). Testet beräknas även att 
ge falskt positivt resultat för 20 personer som inte har sjukdomen och ge falskt negativt 
resultat för två personer med covid-19. 
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Figur 3a. I en miljö med 200 personer (cirklar) så kommer testningen vid 12 procent 
prevalens där testet har 99 procent specificitet och 90 procent känslighet hitta 22 personer 
med covid-19 som i sin tur potentiellt skulle kunna föra smittan vidare till de personer de 
har kontakt med i sin miljö (exemplifieras med tonat orange fält). Testet beräknas även att 
ge falskt positivt resultat för två personer som inte har sjukdomen och ge falskt negativt 
resultat för två personer med covid-19. 
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Figur 3b. I en miljö med 2 000 personer (cirklar) så kommer testningen vid 12 procent 
prevalens där testet har 99 procent specificitet och 90 procent känslighet hitta 216 personer 
med covid-19 (röd ifylld cirkel) som i sin tur potentiellt skulle kunna föra smittan vidare till 
de personer de har kontakt med i sin miljö (exemplifierad med tonat orange fält). Testet 
beräknas även att ge falskt positivt resultat för 18 personer som inte har sjukdomen och ge 
falskt negativt resultat för 24 personer med covid-19.  

 

Tabell 2. Förhållandet mellan sannolikheten för covid-19 innan testning (pre-test 
probability) och testresultatets signifikans utifrån prestanda och prevalens 

Sannolikhet för covid-19 utifrån 
prevalens och kliniskt sammanhang 
(pre-test probability) 

NPV PPV Testresultatets signifikans 

Låg Hög Låg Ökad sannolikhet för falskt positiva resultat 

Låg Hög Låg Ökad sannolikhet för sant negativa resultat 

Hög Låg Hög Ökad sannolikhet för sant positiva resultat 

Hög Låg Hög Ökad sannolikhet för falskt negativa resultat 
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Rekommenderad prestanda 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande prestanda:  

• Känslighet ≥ 90,0 procent (konfidensintervall: 84,2-93,9 procent) 

• Specificitet ≥ 99,0 procent (konfidensintervall: 97,1-99,8 procent). Har testet en 
lägre specificitet krävs att positiva resultat bekräftas med PCR 

De konfidensintervall på 95 procentsnivå (Wilson score-metoden) som behöver 
uppfyllas för känslighet och specificitet innebär att ett större antal prover behöver 
utvärderas. Specifikationen ovan är beräknad på en panel med 150 PCR-positiva 
och 250 PCR-negativa prover. En validering med lägre antal tester riskerar att inte 
ge tillförlitliga data för känslighet och specificitet. 

Den rekommenderade känsligheten baseras på att tillverkaren har utvärderat testet 
med prover som omfattar både höga och låga virusnivåer (Ct-värden) och prover 
som tagits både tidigt och sent i infektionsförloppet.   

Det finns antigentester på marknaden där tillverkaren anger en specificitet som är 
högre än 99 procent. Varje tiondels procentenhets ökning av specificiteten medför 
en minskning av risken för att testet ska ge falskt positiva resultat. 

Testers prestanda gäller under de förhållanden och för de provmaterial som 
tillverkaren specificerat. Om testet används utanför det område som CE-
märkningen avser behöver användaren antingen inhämta och bedöma resultat från 
valideringar som utförts för den tilltänkta användningen, eller utföra egen 
validering. Vid exempelvis screening blir testets känslighet i allmänhet sämre även 
om man validerar ett test som uppfyller prestandarekommendationerna ovan. 
Folkhälsomyndighetens bedömning är att den sämre känslighet som uppstår vid 
screening bör kunna accepteras eftersom personen vid screeningtillfället inte skulle 
ha kommit i fråga för testning för covid-19 då det inte finns någon misstanke om 
sjukdom. Användaren övertar det fulla ansvaret för testet från tillverkaren om det 
används för ett annat ändamål än det avsedda. 
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Biosäkerhets- och kvalitetsaspekter 
Antigentester kan användas nära den person som ska testas. Analysen kan ske på 
laboratorium eller i annan ändamålsenlig lokal. Den personal som utför analysen 
behöver ha kompetens och ha tränats för uppgiften i enlighet med tillverkarens 
krav. Adekvata skyddsåtgärder inklusive basala hygienrutiner ska tillämpas.  

Det är viktigt att hela processen, från förvaring av testet till avläsning av resultat 
har kvalitetssäkrats, följer tillverkarens rekommendationer och att den som 
använder antigentesterna har tillräcklig kompetens för uppgiften. När ett självtest 
används är det viktigt att noggrant följa tillverkarens bruksanvisning när det gäller 
provtagning, analys och tolkning av resultat. 

Vid manuell avläsning av antigentester är lokalens ljusförhållanden av stor vikt. 

Antigentester är in-vitro diagnostiska produkter (IVD). De ska vara CE-märkta för 
sitt ändamål. Antigentester kan antigen vara avsedda för så kallad professional use, 
det vill säga yrkesmässig användning, eller för användning av en lekman och då 
beskrivas som ett självtest i bruksanvisningen.  

Riskbedömning avgör vilka skyddsåtgärder i enlighet med Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter Smittrisker AFS 2018:4 som ska tillämpas på en arbetsplats för att 
skydda personal som utför provtagning, analys och hanterar smittförande avfall.  

För patientnära testning, se även Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Rekommendationer för laboratoriehantering av patientprover med avseende på 
covid-19  

Vid hantering av avfall inom sjukvården behöver det göras en bedömning om 
avfallet bedöms vara smittförande enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården SOSFS 
2005:26. Om så är fallet ska avfallet hanteras enligt bestämmelser i föreskriften. 

En lekmans användning av självtester omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagen. 
Självtester inom ramen för yrkesmässig användning är möjlig om läkare, 
sjuksköterska, undersköterska, biomedicinsk analytiker eller motsvarande laborativ 
funktion vid screening utför testet på sig själv eller annan person efter ordination 
från behandlande läkare.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/rekommendationer-for-laboratoriehantering-av-patientprover-med-avseende-pa-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/rekommendationer-for-laboratoriehantering-av-patientprover-med-avseende-pa-covid-19/
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Användningsområden för antigentester 
Antigentesterna ersätter inte PCR-testningen. Antigentester kan användas som ett 
komplement till PCR-testning för att påvisa pågående covid-19 i situationer där det 
finns behov av ett snabbt testresultat, vid smittspårning och vid screening på 
arbetsplatser.  

I bilaga 1 sammanfattas olika sätt att utföra antigentestning med olika strategier för 
provtagning och analyssteg.  

Användning av självtest  
En lekmans användning av självtester omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagen.  
Positiva resultat från en lekmans användning av självtest omfattas inte av 
falldefinitionen för anmälan i SmiNet. 

När självtest används är det alltid viktigt att noggrant följa tillverkarens 
bruksanvisning när det gäller provtagning, analys och tolkning av resultat. Ett 
negativt resultat från ett självtest utesluter inte covid-19. Vid ett positivt resultat är 
det sannolikt att personen som testat sig har covid-19. Oavsett testresultat ska man 
stanna hemma om man är sjuk, se Folkhälsomyndighetens webbplats för nu 
gällande rekommendationer. 

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 

Antigentester märkta ”självtester” inom ramen för 
yrkesmässig användning  
Självtester inom ramen för yrkesmässig användning är möjlig om läkare, 
sjuksköterska, undersköterska, biomedicinsk analytiker eller motsvarande laborativ 
funktion vid screening utför testet på sig själv eller annan person efter ordination 
från behandlande läkare.  

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 

När antigentester i form av självtester används enligt Provtagningsindikationen i 
yrkesutövandet av de yrkesgrupper som Folkhälsomyndighetens lagt in i begreppet 
”yrkesmässig användning” omfattas användningen av hälso- och sjukvårdslagen. 
Sådan användning gäller situationer där läkare, sjuksköterska, undersköterska samt 
BMA eller motsvarande laborativ funktion använder självtester 

• vid screening av en patient eller en omsorgstagare,  

• på arbetsgivarens initiativ vid screening av en kollega, eller 

• på arbetsgivarens initiativ för att screena sig själv.  

Observera att positiva resultat i ovan situationer ska anmälas till SmiNet, oavsett 
vilken typ av test, det vill säga ”professional use” eller ”självtest”, som använts. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/stanna-hemma-om-du-ar-sjuk-med-symtom-pa-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/
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Om självtester skulle användas av yrkesgrupperna ovan i andra situationer, räknas 
det som användning av lekman.  

Självtester kan även användas vid screening utan läkarordination av 
yrkesgrupperna ovan. Sådan användning omfattas då inte av yrkesmässig 
användning. Eftersom läkarordination saknas kan inte positiva resultat anmälas i 
SmiNet. Se även avsnittet Screening som initieras av arbetsgivare. 
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Testning för covid-19 
Testning enligt Provtagningsindikationen utförs inom hälso- och sjukvården vid 
symtom på covid-19. Lokala rutiner och bedömning av ansvarig läkare avgör i 
vilken utsträckning antigentester används i detta sammanhang.  

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 

Testning vid misstanke om covid-19 
Provet tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller genom egenprovtagning. 
Efterföljande analys och avläsning av testresultat görs av personal med kompetens 
och träning för uppgiften. Vid en eventuell egenprovtagning behöver testet vara 
CE-märkt eller validerat för provtagningslokaler där man kan ta provet själv.  

Se också avsnitten Bakgrund, Prestanda hos antigentester samt Testresultatet. 

Testning av patienter med symtom på covid-19 
som söker vård av annan orsak än covid-19 
För att minska risken att covid-19 sprids i sjukvårdmiljö kan antigentester 
användas för testning av patienter som söker vård av annan orsak än covid-19. 
Antigentester är lämpliga att använda eftersom man får ett testresultat snabbt.  

Provet tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller genom egenprovtagning. Den som 
utför efterföljande analys och avläsning av testresultat behöver ha kompetens och 
träning för uppgiften. Vid en eventuell egenprovtagning behöver testet vara CE-
märkt eller validerat för provtagningslokaler där man kan ta provet själv. 

Se också avsnitten Bakgrund, Prestanda hos antigentester samt Testresultatet. 

Testning vid smittspårning 
Antigentest kan användas som komplement till PCR-test vid testning i samband 
med smittspårning. 

Vägledning för smittspårning av covid-19 

Provet tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller av patienten själv genom 
egenprovtagning. Den som utför efterföljande analys och avläsning av testresultat 
behöver ha kompetens för uppgiften.  

Se också avsnitten Bakgrund, Prestanda hos antigentester samt Testresultatet. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19/
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Screening 
Screening av patienter utan infektionssymtom 
som söker vård av annan orsak än covid-19 
För att minska risken att covid-19 sprids i sjukvårdmiljö kan antigentester 
användas för testning av patienter som söker vård av annan orsak än covid-19.  

Provet tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller genom egenprovtagning. Den som 
utför efterföljande analys och avläsning av testresultat behöver ha kompetens och 
träning för uppgiften. 

Se också avsnitten Bakgrund, Prestanda hos antigentester samt Testresultatet. 

Screening som initieras av arbetsgivare 
Arbetsgivare kan välja att använda regelbunden screening på arbetsplatser. Inom 
exempelvis vård och äldreomsorg kan regelbunden screening av personal vara en 
av de åtgärder som vidtas för att skydda patienter och omsorgstagare. Se även 
Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation. 

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 

Den arbetsgivare som planerar införa organiserad screening behöver beakta att 
screening är frivillig och regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

Genom regelbunden screening med antigentester ökar möjligheten att identifiera 
potentiellt smittsamma personer som inte upplever sig ha några symtom på covid-
19. För att öka sannolikheten att hitta en smittsam person behöver screeningen 
genomföras regelbundet flera gånger per vecka.  

Arbetsgivaren behöver utarbeta en handlingsplan för hur screeningen ska 
genomföras. Om screening sker i hälso- och sjukvårdens regi behöver planen 
inkludera tillgång till kompetens att utföra provtagning, analys och avläsning av 
antigentestet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen krävs ansvarig läkare för ordination 
och för hantering av resultat. Undantag från ovan gäller för självtester som används 
av lekman. Sådan användning lyder inte under hälso- och sjukvårdslagen.  

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/
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Testresultat 
Provsvar vid testning av patienter med symtom på covid-19 

Negativa provsvar 
• Antigentester har generellt sett sämre känslighet än PCR-tester. Falskt negativa 

testresultat kan erhållas om provet inte tagits på rätt sätt, om avläsningen av 
resultatet är bristfällig, eller om personen som testats inte har tillräckligt mycket 
virus i de övre luftvägarna vid testtillfället. 

• För personer som har symtom behövs kliniska överväganden inklusive 
epidemiologi för att bedöma behov av kompletterande PCR-test för att utesluta 
covid-19. Om klinisk misstanke kvarstår görs ett kompletterande PCR-test. 

I de fall misstanken om covid-19 avskrivits vid den förnyade kliniska 
bedömningen görs inget PCR-test och det negativa provsvaret innebär ingen 
ytterligare åtgärd med avseende på covid-19 för patienten.  

Positiva provsvar 
• Påvisning av antigen ingår i falldefinitionen för covid-19.   

• Om patienten har behov av slutenvård eller har omsorgsbehov kan ett 
komplettande PCR-test behöva göras för att bekräfta covid-19.  

Provsvar vid smittspårning 

I Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning finns information om vad 
som gäller för den person som testats vid smittspårning. 

Vägledning för smittspårning vid covid-19 

Provsvar vid screening av patienter utan infektionssymtom 

Negativa provsvar 
• Antigentester har generellt sett sämre känslighet än PCR-tester. Falskt negativa 

testresultat kan erhållas om provet inte tagits på rätt sätt, om avläsningen av 
resultatet är bristfällig, eller om personen som testats inte har tillräckligt mycket 
virus i de övre luftvägarna vid testtillfället. 

• Inga ytterligare åtgärder med anledning av det negativa provsvaret.  

Positiva provsvar 
• Påvisning av antigen ingår i falldefinitionen för covid-19. 

• Om patienten har behov av slutenvård eller har omsorgsbehov kan ett 
komplettande PCR-test behöva göras för att bekräfta covid-19.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19/
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Provsvar vid screening som initieras av arbetsgivare  
Negativa provsvar 
• Antigentester har generellt sett sämre känslighet än PCR-tester. Negativa 

testresultat från screening av personer som inte upplever sig ha symtom 
utesluter därför inte covid-19. Falskt negativa testresultat kan även erhållas om 
provet inte tagits på rätt sätt eller om avläsningen av resultatet är bristfällig. 

• Eftersom den som screenats inte upplever sig ha symtom kan personen fortsätta 
i verksamheten som planerat.  

Positiva provsvar 
• Påvisning av antigen ingår i falldefinitionen för covid-19. Observera att ett 

positivt resultat från ett självtest där provtagning och tolkning av testresultat 
görs av lekman inte ingår i falldefinitionen. 

• Ett kompletterande PCR-test kan vid behov göras för att bekräfta covid-19. 
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Bilaga 1. Skillnader mellan olika 
användningssätt 

Frågeställning Användning inom hälso- 
och sjukvården 

Användning av 
självtester av lekman  

Krävs ordination 
av läkare? 

Ja Nej 

Varifrån tas 
provet? 

Exempelvis nasofarynx,  
näs- eller munhåla 

Exempelvis näs- eller 
munhåla 

Vem tar provet? Hälso- och 
sjukvårdspersonal eller 
personen själv genom 
egenprovtagning 

Personen själv 

Vem gör analys 
och avläsning av 
testresultat? 

Personal med kompetens 
och träning för uppgiften 

Personen själv 

Var görs analys 
och avläsning av 
testresultat? 

Hos vårdgivare  På arbetsplatsen eller i 
hemmet 
 

Vem gör en 
tolkning av 
testresultatets 
innebörd? 

Läkare Personen själv  
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Ytterligare information 
om antigentester vid covid-19 
EU-health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests; A 
common standardised set of data to be included in COVID19 test result certificates; 
and A common list of COVID-19 laboratory based antigenic assays  

ECDC Technical report: Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19 in 
the EU, EEA and the UK  

ECDC Technical report: Considerations on the use of rapid antigen detection 
(including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings 

WHO: Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/options-use-rapid-antigen-tests-covid-19-eueea-and-uk
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/options-use-rapid-antigen-tests-covid-19-eueea-and-uk
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-use-rapid-antigen-detection-including-self-tests-sars-cov-2
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-use-rapid-antigen-detection-including-self-tests-sars-cov-2
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
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______________________________ 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. 
Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, 
förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets 
utveckling. 
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