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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80
Provtagning (KS 2020.138)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att säkerställa möjlighet att provta 
medarbetare i syfte att komplettera erbjudandet från Region Stockholm.
Kommunen ska under 2020 erbjuda samtliga medarbetare möjlighet att testa sig vid ett 
tillfälle, antingen via ett Covid-19 test för pågående infektion eller via test för att konstatera 
antikroppar. Detta ska erbjudas oavsett om medarbetarna haft symptom eller ej. Om 
efterfrågan för testning är stor ska prioritering ske efter den nationella strategin. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att omedelbart verkställa via 
upphandling av testkapacitet samt informera kommunens alla medarbetare om möjligheten. 
Kostnaden för testning bokförs specifikt för Corona-relaterade kostnader och bör hanteras via 
statsbidrag.
 
Anteckning
Jaana Tilles (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att öka provtagningen för covid-19. 
Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en nationell strategi. I denna utpekas olika 
grupper för prioritering av provtagning.
Det finns olika typer av test: test som påvisar Covid-19 i samband med symtom och 
antikroppstester som visar om friska personer har varit smittade tidigare.
Region Stockholms och Länsstyrelsens arbete kring inriktning och förslag till genomförande 
vad gäller provtagning av personal inom samhällsviktig verksamhet är pågående.

Yrkanden
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunen ska under 2020 erbjuda samtliga 
medarbetare möjlighet att testa sig vid ett tillfälle, antingen via ett Covid-19 test för pågående 
infektion eller via test för att konstatera antikroppar. Detta ska erbjudas oavsett om 
medarbetarna haft symptom eller ej. Om efterfrågan för testning är stor ska prioritering ske 
efter den nationella strategin. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören 
att omedelbart verkställa via upphandling av testkapacitet samt informera kommunens alla 
medarbetare om möjligheten. Kostnaden för testning bokförs specifikt för Corona-relaterade 
kostnader och bör hanteras via statsbidrag.
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.

Beslutsunderlag
 Provtagning
 vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19
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Tjänsteskrivelse

Provtagning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att säkerställa möjlighet att provta 
medarbetare i syfte att komplettera erbjudandet från Region Stockholm. 
Kommunstyrelsen rekommenderar att de verksamheter som ges möjlighet till 
provtagning erbjuder medarbetare provtagning, i syfte att bidra till genomförandet av 
den nationella strategin. Särskilt viktigt är att provtagning erbjuds medarbetare med 
symtom. 

Ärendet i korthet
Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att öka provtagningen för 
covid-19. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en nationell strategi. I denna 
utpekas olika grupper för prioritering av provtagning. 
Det finns olika typer av test: test som påvisar Covid-19 i samband med symtom och 
antikroppstester som visar om friska personer har varit smittade tidigare.
Region Stockholms och Länsstyrelsens arbete kring inriktning och förslag till 
genomförande vad gäller provtagning av personal inom samhällsviktig verksamhet är  
pågående.

Bakgrund
Folkhälsomyndighetens nationella strategi för ökad provtagning. Bland 
målsättningarna i strategin är en tydligare nationell bild av spridningen och 
förekomsten av covid-19 i samhället:

”Symtombilden för covid-19 innefattar lindriga symtom där de flesta i normala fall 
skulle ha gått till arbetet. Genom att öka kapaciteten för provtagning och 
laboratorieanalys vid lindriga symtom möjliggörs att personal med negativt 
provsvar för covid-19 snabbare kan återgå till arbetet. Detta är viktigt för att 
minska den resursbrist som kan uppstå, inte minst i samhällsviktig verksamhet.”1

Provtagning ska ske enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringar: 

Prioritering Beskrivning
Prioritet 1 Patienter i behov av inneliggande vård, inneliggande patienter vid sjukhus, individer 

som tillhör någon riskgrupp, samt boende inom omsorg och på institutioner
Prioritet 2 Personal inom sjukvård och omsorg
Prioritet 3 Personal inom övrig samhällsviktig verksamhet
Prioritet 4 Övriga relevanta delar av samhället

1 Folkhälsomyndigheten, nationell strategi för diagnostik, vers 3. S 19
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Folkhälsomyndigheten arbetar med att sammanställa mer detaljerad information om 
vilka grupper som avses vad gäller riskgrupper (i prioritetsgrupp 1), samhällsviktig 
verksamhet (i prioritetsgrupp 3) och övriga relevanta delar av samhället (i 
prioritetsgrupp 4).2

Region Stockholms och Länsstyrelsens arbete kring inriktning och förslag till 
genomförande vad gäller provtagning av personal inom samhällsviktig verksamhet är 
för närvarande  pågående.

Som arbetsgivare kan kommunen erbjuda medarbetare provtagningsmöjlighet; det 
finns dock inte möjlighet att besluta om provtagning.

Provtagning för covid-19 – medarbetare med symtom
Kommunen har sedan tidigare fått erbjudande via Region Stockholm om 
självprovtagning för medarbetare med symtom (prioriteringsgrupp 2). Chefer inom 
vissa verksamheter inom vård och omsorg kan erbjuda medarbetare som är sjuka 
med hosta, snuva och/eller feber/sjukdomskänsla egenprovtagning för covid-19.3

Provtagningsmöjligheter finns även i form av teststationer på olika platser, 
exempelvis i Okvista. För att nyttja dessa krävs att kommunen går via en ”vårdgivare” 
av något slag som utfärdar en formell remiss. Enligt ansvarig för 
provtagningsstationen finns det i nuläget även möjlighet att testa personal inom 
kategori 3 (medarbetare inom samhällsviktig verksamhet) i mån av testkapacitet. 

Kommunens företagshälsovård har tidigare signalerat att man avser tillhandahålla 
tjänsten remiss för provtagning på mobila teststationer, men ännu inte lämnat några 
uppgifter för hur eller till vilken kostnad. Utifrån detta har kommunen tagit en initial 
kontakt med de aktörer som idag är anslutna som vårdgivare.4 

Screening för antikroppar – medarbetare utan symtom
I dagsläget saknas snabbtester som är 100 procent tillförlitliga. Därför kan sådana 
tester ännu inte användas för att med säkerhet uttala sig på individnivå.
Det är ännu oklart i vilken omfattning, och under hur lång tid, det kan finnas en 
immunitet efter genomgången covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten har en individ 
med nyligen (inom 3-6 månader) genomgången covid-19 sannolikt helt eller delvis 
skydd mot sjukdom vid återinfektion i covid-19.

Relaterat till informationen om antikroppstester kommuniceras att arbetsgivare och 
medarbetare behöver ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 
att påvisade antikroppar inte ersätter de skyddsåtgärder som behövs för att minska 
risken för smitta på arbetsplatsen och i samhället.

2 Folkhälsomyndighetens webbplats 2020-05-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/n/nationell-strategi-for-diagnostik-av-covid-19/ 
3 Beskrivs exempelvis på Vårdgivarguidens webbplats: https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-
ncov/provtagning/provtagning-medarbetare-hlm/

4 Infosolutions webbplats, anslutna vårdgivare 2020-05-19 http://infosolutions.se/mobil-testverksamhet-
av-sars-cov-2/anslutna-vardgivare/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/n/nationell-strategi-for-diagnostik-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/n/nationell-strategi-for-diagnostik-av-covid-19/
https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/provtagning/provtagning-medarbetare-hlm/
https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/provtagning/provtagning-medarbetare-hlm/
http://infosolutions.se/mobil-testverksamhet-av-sars-cov-2/anslutna-vardgivare/
http://infosolutions.se/mobil-testverksamhet-av-sars-cov-2/anslutna-vardgivare/
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Kommunen har via den upphandlade företagshälsovård Feelgood fått förfrågan om 
hur stort intresse som finns att testa personal för antikroppar. Feelgood erbjuder 
screening med snabbtest som påvisar antikroppar mot coronaviruset. Testet kan 
användas av arbetsgivare som vill få en uppfattning om hur stor del av personalen 
som har haft covid-19. Feelgood uppger även att testet kan minska oro hos individer 
och personalgrupper, samtidigt påtalas dock även att testresultatet inte är tillförlitligt 
på individnivå. Testning av personalgrupper som redovisas på gruppnivå ger 
arbetsgivare en indikation, vilket underlättar planeringen för kommande perioder av 
sjukskrivningar, resurssättning m.m. Resultat på gruppnivå är huvudsyftet med 
testningen. Testningen bör enligt Folkhälsomyndigheten upprepas för att följa 
utvecklingen i arbetsgruppen. 

Provtagning kan ske på personer som är symtomfria, tidigast 14 dagar efter eventuell 
symtomdebut och tidigast efter 2 dagars symtomfrihet. Det har konstaterats att vissa 
personer endast har haft lindriga symtom. Även dessa personer kan omfattas av 
screeningen.

Det kommer fler tester på marknaden framöver och träffsäkerheten kan komma att 
öka. Folkhälsomyndigheten har påbörjat arbetet med validering av sådana tester. Ett 
av de större europeiska bolagen, Roche, har nyligen lanserat ett europa-utvecklat 
antikroppstest.5

Osäkerhetsfaktorer
Provtagningsresultaten för medarbetare med pågående infektion bedöms vara 
”bättre” än antikroppstester – utifrån att de bedöms vara mer tillförlitliga. 
Provtagning rekommenderas antingen till de som har symtom (test för att påvisa 
covid-19), eller de som haft symtom (antikroppsscreening).

Medarbetares beteenden relaterat till testresultat kan vara svårt att förutsäga. För det 
fall medarbetare får ett testresultat som påvisar antikroppar, kan medarbetaren 
komma att ta större risker vilket även kan få konsekvenser för verksamheten. Andelen 
medarbetare som hörsammar att resultatet inte är tillförlitligt på individnivå är 
osäkert.

Verksamhetsnytta/samhällsnytta
Det finns ett stort intresse från nationellt håll av ökat testande och underlag för 
bedömningar. Det bedöms även finnas ett stort intresse hos medarbetare. Nyttan av 
att testa medarbetare med symtom (test som påvisar pågående smitta) bedöms 
generellt vara större än test som visar på genomgången smitta (antikroppsscreening).

5 Roche https://diagnostics.roche.com/se/sv/products/params/elecsys-anti-sars-cov-
2.html

https://diagnostics.roche.com/se/sv/products/params/elecsys-anti-sars-cov-2.html
https://diagnostics.roche.com/se/sv/products/params/elecsys-anti-sars-cov-2.html
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Fördelar /vinster vid test för Covid-19 Nackdelar/risker vid test för Covid-19
 Möjligt att få personal åter i tjänst (trots milda 

symtom) tidigare – ex. inom potentiella 
bristyrken

 Bekräftat om medarbetare smittad eller ej. 
 Relativt säkra tester
 Kan finnas stort intresse hos medarbetare med 

symtom

 Tidsåtgång & ”administrativ hantering” för chef
 osäkerhetsfaktorer, 
 kostnad
 testsvar enbart till medarbetaren (upp till medarbetare 

att dela resultatet med chef)

Antikroppstester visar på spridningen bland medarbetare. Nyttan av att testa 
medarbetare kan till viss del variera beroende av när i tid man testar medarbetare. Att 
testa medarbetare strax innan semestern bedöms ge begränsad verksamhetsnytta, då 
resultatet kan vara ett helt annat efter semesterperioden. Att testresultatet är relativt 
osäkert medför även stora risker.

Fördelar/vinster - Antikroppsscreening Nackdelar/risker - Antikroppsscreening
• Ger en uppfattning om hur stor del av personalen 

som har haft covid-19 => kan underlätta 
arbetsgivarens resursplanering 

 Kan finnas stor efterfrågan
• Kan minska oro hos individer och personalgrupper 

(falsk trygghet? Ej säkert på individnivå i nuläget) 

 Stora osäkerheter i tolkningen av resultatet.
 Risk för missvisande resultat på individnivå 
 Tidsåtgång (resursåtgång/personal)
 Risk för ändrade beteenden hos personal/ökat 

risktagande. => Risk för ökad smittspridning hos 
riskgrupper/verksamhet. 

 Måttlig användbarhet: ska/bör ändå inte påverka 
arbetsgivarens agerande vad gäller förebyggande etc. 
(medarbetare med symtom ska alltså inte vara på 
jobbet, skyddsutrustning ska användas i de fall då det 
rekommenderas och så vidare) 

Kostnadsbedömning
Kostnaden för provtagning av medarbetare med symtom beror på vilken aktör 
kommunen använder sig av. Kostnaden för labbanalys uppgår till 600 samt ca 370 kr 
provtagningstillfället – därutöver tillkommer en kostnad för remisshantering och 
återkoppling till kund. Kommunens företagshälsovård uppger att totalkostnaden kan 
landa mellan 2800-3500. Det finns dock möjlighet att direktupphandla en annan 
aktör för tjänsten i syfte att få ett lägre påslag – de som tillfrågats uppger varierande 
prisbilder för tjänsten mellan ca 250-600 kr. Det resulterar i totalkostnader om ca 
1220-1470 kr/test.

Staten skulle ev. kunna meddela att man täcker kostnader för analys och provtagning 
framöver, för att öka provtagningen i samhället. Personalen inom socialförvaltningens 
vårdverksamheter passar in inom det som i nuläget går att söka statsbidrag för: 

4 § Statsbidrag /…/ får lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges 
i 1 § och som avser 1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom 
socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal” 

Huruvida även antikroppstester är möjliga att söka ersättning för är inte säkerställt. 
Vad som kan anses vara skäliga kostnader och hur stor del staten ev. kan täcka 
bedöms vara mer osäkert vad gäller antikroppsscreening överlag. 
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Vad gäller provtagning för medarbetare som tidigare haft symtom – 
antikroppsscreening har kommunens företagshälsovård erbjudit 880 kr/test. 
Kostnaden blir dock högre om personal ska komma ut på plats. Det kan finnas andra 
aktörer som erbjuder motsvarande test billigare. Rekommendationen är upprepade 
test, vilket innebär stora kostnader. I kalkylen nedan har Feelgoods prisbild använts 
som exempel.

Kommunen har totalt ca 1800 medarbetare, beroende av vilka anställningsformer 
som inkluderas. Det finns ca 370 månadsanställda medarbetare inom vård/omsorg på 
socialförvaltningen. Antalet timavlönade är svårare att uppskatta, totalt bedöms dock 
antalet maximalt uppgå till 420 medarbetare.

Påvisa Covid-19 (vid symtom) Antikroppsscreening6

420 medarbetare 
inom 
vårdverksamheter 
(socialförvaltningen)

512 400 kr – går att söka statsbidrag för 369 600 kr plus tidsåtgång för 
medarbetare – oklart om 
statsbidrag applicerbart

1400 medarbetare 
(medarbetare ”i 
övrigt”)

Minst 1 708 000 (om inte staten tar delar 
av kostnaderna, statsbidragsförordningen 
ej applicerbar)

1 232 000 plus tidsåtgång för 
medarbetare i tjänst (om inte 
staten tar delar av kostnaderna)

Kostnadsbilden är beroende av konkurrenssituationen, vilka krav som ställs på 
produkten/tjänsten såväl som i vilken grad kommunerna behöver bära kostnaden för 
provtagning av de egna medarbetarna. Kostnader bör bokföras inom respektive 
verksamhet. Dialog mellan Region Stockholm och länsstyrelsen är pågående, 
information om kostnadsfördelningen framöver kan därför tillkomma. 

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunen behöver landa i det primära syftet med att testa medarbetare och vad 
testresultaten ska användas till i verksamheterna. Generellt bedöms test av 
medarbetare med symtom ge större verksamhetsnytta, dessa är även mer tillförlitliga 
jämfört med antikroppstesterna.

Provtagning av socialförvaltningens personal kan till stor del förväntas gå att täcka 
med statsbidrag. Provtagning av övrig personal inom kommunen kommer sannolikt 
kommunen behöva finansiera, helt eller delvis, och medför därför stora kostnader. 

Användning av antikroppsscreening är relativt nytt och produkterna på marknaden 
kan vidareutvecklas framöver för att bli mer träffsäkra. Att komma igång med 
antikroppsscreening i stor skala innan semesterperioden är tidsmässigt och logistiskt 
utmanande. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Bilagor 

6 Prisexempel från Feelgood. Andra leverantörer kan ha olika priser och olika produkter.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-05-1906-01
DNR KS 2020.138 

SID 6/6

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Nämnderna
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Sammanfattning
Smittsamheten av SARS-CoV-2 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av
sjukdomsförloppet. Det är svårt att värdera provsvar hos personer senare i förloppet då RNA
kan detekteras under flera veckor men inte kan skilja på infektiöst och icke-infektiöst (av
immunförsvaret inaktiverat) virus. PCR-test kan därför inte användas för att avgöra smittfrihet
och man får istället använda kliniska kriterier samt tid från insjuknandet.

För PCR-positiva personer isolerade i hemmet så kan de bedömas som smittfria efter minst två
dygns feberfrihet och allmän förbättring samt när det gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller verifierad infektion med SARS-CoV-2
(covid-19) gäller samma tidsgränser, med tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.

Symtomfria personer bör generellt inte provtas men om det ändå skett så kan man bedöma dem
som smittfria först sju dagar efter positivt prov. Skulle de utveckla symtom efter provtagningen
så får man räkna från den insjukningsdagen eller om de haft symtom förenliga med covid-19
nyligen, då kan man räkna från den insjukningsdagen.

Inom särskilda boenden för äldre samt korttidsvård, miljöer med särskilt känsliga individer, så
tillämpas med hänvisning till försiktighetsprincipen tidsgränsen minst 14 dagar efter insjuknande
även för mildare fall inkluderande minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring.

För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst 2 dygns
feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp till
21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på IVA.
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Summary
The infectiousness of SARS-CoV-2 is most likely highest around the time of falling ill. It is not
possible to measure infectiousness with a PCR-test as viral RNA may be detected during weeks
but the test cannot differ between RNA from infectious virus or from viral debris. For this
reason the criteria for considering a person as non-infectious is based on clinical criteria and time
from first symptoms.

For PCR-positive persons isolated in their home they can be considered non-infectious after at
least 48 hours with no fever and general improvement when at least 7 days have passed since
onset of symptoms.

For staff in healthcare and nursing with verified infection or suspicion of covid-19 the same
criteria applies. All suspected cases among staff should be tested if possible.

In general, asymptomatic individuals should not be tested. If this still occurs, they may be
considered as non-infectious after 7 days from the test, unless they develop symptoms soon after
or recently have had symptoms compatible with covid-19. Then the measure is 7 days from that
symptom onset respectively.

For elderly living in nursing homes or similar facilities, gathering many vulnerable individuals in a
smaller space, on top of the 48 hours of no fever and general improvement, 14 days since onset
is applied. This applies also in cases of mild or atypical disease.

In individuals treated in hospital due to a more difficult course of the disease, the 48 hours of no
fever and stable general improvement applies and at least 14 days from onset up to 21 days from
onset for the most severe cases who also received care in the intensive care unit.
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Om publikationen
Denna vägledning har tagits fram enligt önskemål om konsensus på nationell nivå angående
kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. Dessa har förankrats med företrädare för
specialistföreningarna inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, vårdhygien och smittskydd.
Uppdatering kommer att ske när ny kunskap om covid-19 tillkommer.

Målgrupper är i första hand smittskydden samt omsorg och sjukvård.

Ansvarig projektledare på Folkhälsomyndigheten har varit Jerker Jonsson, utredare EU-FD.

Folkhälsomyndigheten

Anders Tegnell
Avdelningschef för folkhälsoanalys och datautveckling
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Bakgrund
Information om från när och hur länge man är smittsam vid covid-19 är än så länge begränsad.
Det finns dock många vetenskapliga publikationer som visat att virusnivåerna är som högst i
början av sjukdomsförloppet och att de inte korrelerar till graden av symtom (1–5). Andra studier
har också visat att risken för att bli smittad är störst för de som haft kontakt med ett index-fall i
anslutning till insjuknandet jämfört med kontakter som exponerats senare än fem dagar (6) in i
index-fallets sjukdomsförlopp. Vid studier av hur länge utsöndring av virus-RNA pågår så
varierar det med viss koppling till allvarlighetsgrad med för mildare fall 1-2 veckor men för
svårare fall i flera veckor (2,3,7–14). PCR-positivitet säger dock inget om virusets förmåga att
infektera celler (3). I de få studier som finns tillgängliga har man inte lyckats odla virus från
PCR-positiva prover som tagits senare än 9 dagar efter symtomdebut (3,9,15,16). I dessa studier
har man övervägande inkluderat mildare fall men studier av virusets förmåga att infektera celler
i prover från allvarliga och kritiska fall är på gång i Sverige. Jämförelser av resultat med PCR-
detektion av virus och virusodling visar att PCR inte kan användas för att avgöra om en individ
är fortsatt smittsam eller inte eftersom PCR påvisar även RNA från icke-infektiösa virus.
Provtagning för att avgöra smittfrihet bör därför undvikas och man får istället använda kliniska
kriterier samt tid från insjuknandet.
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Metod
En arbetsgrupp bestående av representanter från Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen
för klinisk mikrobiologi, Svenska Hygienläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen samt
Folkhälsomyndigheten, sattes samman och kallades till ett möte via länk den 6 maj 2020.

Där enades alla om för vilka olika fall-typer av covid-19 det behövdes kriterier för smittfrihet och
vid vilka olika situationer i samhället samt inom vård och omsorg.

Referenser för bakgrundsinformationen togs fram av Folkhälsomyndigheten med benäget bistånd
av arbetsgruppen.

De förslag på kriterier och skrivningar som togs fram under och efter mötet den 6 maj
cirkulerades inom gruppen under följande vecka för att den 13 maj 2020 vid ett uppföljande möte
resultera i denna slutversion.

Dessa kriterier kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap om SARS-CoV-2 framkommer.
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Resultat

Kriterier för bedömning av smittfrihet i samhället
PCR-positiva personer som är isolerade i hemmet:

>2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar sedan symtomdebut
(kvarstående rethosta, nedsatt lukt- och smaksinne förekommer men bedöms inte korrelera till
smittsamhet)

Kriterier för bedömning av smittfrihet inom vård och
omsorg
Vård- och omsorgspersonal med symtom, PCR-positiva eller ej provtagna:

>2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar sedan symtomdebut

Symtomfria personer:

bör generellt ej provtas. Om detta ändå sker så bedöms de med positivt prov som smittfria
efter 7 dagar från provtillfället om de inte inom de senaste veckorna haft symtom förenliga
med covid-19, då räknas 7 dagar från den symtomdebuten. Tiden ska också omvärderas om
de utvecklar symtom de närmaste dagarna efter provtagningen och då används kriterier enligt
ovan.

Personer i särskilt boende för äldre/korttidsvård:

Äldre personer på institutionsboende med lättare symtom eller atypisk bild som inte behöver
sjukhusvård bedöms smittfria efter >2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt 14 dagar
från symtomdebut enligt försiktighetsprincipen då de befinner sig i en miljö med särskilt
känsliga individer. För personer som vårdats på sjukhus och skrivs ut till denna typ av boende
gäller också 14 dagar från symtomdebut innan personen kan bedömas som smittfri. Denna typ
av boenden måste därför ha rutiner för att kunna isolera de som inte behöver sjukhusvård
samt de som skrivs ut från sjukvården inom 14 dagar.

Sjukhusvårdade personer
Personer med lindriga symtom av covid-19 utan allmänpåverkan som vårdats av annan orsak:

>2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar sedan symtomdebut

Om utskrivning till särskilt boende för äldre/korttidsvård, se ovan.

Personer med syrgasbehov och/eller allmänpåverkan som vårdats inneliggande men inte behövt
IVA-vård:

>2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring och minst 14 dagar sedan symtomdebut

Kritiskt sjuka personer med uttalad andningssvikt eller annan organsvikt som vårdats på IVA:
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individuell bedömning men som tumregel >2 dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring och
21 dagar efter symtomdebut

Personer som är immunsupprimerade pga annan sjukdom eller behandling:

T ex hematologisk malignitet, känd immunbristsjukdom, benmärgstransplantation de senaste 24
månaderna, organtransplantation de senaste 6 månaderna eller läkemedelsbehandling såsom
immunmodulerande biologiska läkemedel, cytostatika eller steroider i högdos under längre tid.

alltid individuell bedömning men minst >2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring och
minst 14 dagar sedan symtomdebut
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Ordlista
Covid-19 – namnet på infektionen orsakad av SARS-CoV-2

IVA - intensivvårdsavdelning

PCR – polymeraskedjereaktion (polymerase chain reaction), en testmetod som används för att
påvisa spår av virus

RNA- ribonukleinsyra som finns i bland annat SARS-CoV-2, dvs spår av virus

SARS-CoV-2 – namnet på coronaviruset som gett upphov till den aktuella pandemin

10 (13)



Arbetsgruppen
Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen och verksamhetschef,
Överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Hedvig Glans, sektionschef och Biträdande överläkare, Infektion, Karolinska
Universitetssjukhuset

Martin Sundqvist, ordf Föreningen för klinisk mikrobiologi och Överläkare,
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro

Lena Serrander, Överläkare, Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping

Birgitta Arnholm, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland

Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm

Per Hagstam, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne

Bengt Wittesjö, Smittskyddsläkare, Smittskydd Blekinge

Gunlög Rasmussen, Smittskyddsläkare, Smittskydd Örebro

Peter Gröön, Regionjurist och enhetschef, Smittskydd Stockholm

Anders Johansson, ordförande Svenska Hygienläkarföreningen, Hygienöverläkare Västerbotten

Inger A v Rosen, Nationell smittskyddssamordning, Folkhälsomyndigheten

Maximilian Riess, Mikrobiolog, Folkhälsomyndigheten

Jerker Jonsson, Infektionsläkare och epidemiolog, Folkhälsomyndigheten

11 (13)



Referenser
1. He X, Lau EH, Wu P, Deng X, Wang J, Hao X, et al. Temporal dynamics in viral shedding

and transmissibility of COVID-19 [Internet]. Infectious Diseases (except HIV/AIDS);
2020 Mar [cited 2020 Mar 25]. Available from:
medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.03.15.20036707

2. Zou L, Ruan F, Huang M, Liang L, Huang H, Hong Z, et al. SARS-CoV-2 Viral Load in
Upper Respiratory Specimens of Infected Patients [Internet]. New England Journal of
Medicine. Massachusetts Medical Society; 2020 [cited 2020 Mar 17]. Available from:
www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2001737

3. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al.
Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature [Internet].
2020 Apr 1 [cited 2020 Apr 2]; Available from: www.nature.com/articles/s41586-020-
2196-x

4. Lescure F-X, Bouadma L, Nguyen D, Parisey M, Wicky P-H, Behillil S, et al. Clinical and
virological data of the first cases of COVID-19 in Europe: a case series. Lancet Infect
Dis. 2020 Mar;S1473309920302000.

5. To KK-W, Tsang OT-Y, Leung W-S, Tam AR, Wu T-C, Lung DC, et al. Temporal profiles
of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses
during infection by SARS-CoV-2: an observational cohort study. Lancet Infect Dis. 2020
Mar 23;

6. Cheng H-Y, Jian S-W, Liu D-P, Ng T-C, Huang W-T, Lin H-H. Contact Tracing
Assessment of COVID-19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at Different
Exposure Periods Before and After Symptom Onset. JAMA Intern Med. 2020 May 1;

7. Xiao AT, Tong YX, Gao C, Zhu L, Zhang YJ, Zhang S. Dynamic profile of RT-PCR
findings from 301 COVID-19 patients in Wuhan, China: A descriptive study. J Clin Virol
Off Publ Pan Am Soc Clin Virol. 2020 Apr 11;127:104346.

8. He X, Lau EHY, Wu P, Deng X, Wang J, Hao X, et al. Temporal dynamics in viral
shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med [Internet]. 2020 Apr 15 [cited 2020
Apr 17]; Available from: www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5

9. Kujawski SA, Wong KK, Collins JP, Epstein L, Killerby ME, Midgley CM, et al. First 12
patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the United States. 2020 Mar 12
[cited 2020 May 4]; Available from: medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.03.09.20032896

10. Tan W, Lu Y, Zhang J, Wang J, Dan Y, Tan Z, et al. Viral Kinetics and Antibody
Responses in Patients with COVID-19 [Internet]. Infectious Diseases (except
HIV/AIDS); 2020 Mar [cited 2020 Apr 8]. Available from:
medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.03.24.20042382

11. Cai J, Xu J, Lin D, Yang zhi, Xu L, Qu Z, et al. A Case Series of children with 2019 novel
coronavirus infection: clinical and epidemiological features. Clin Infect Dis. 2020 Feb
28;ciaa198.

12. Fang Z, Zhang Y, Hang C, Ai J, Li S, Zhang W. Comparisons of viral shedding time of
SARS-CoV-2 of different samples in ICU and non-ICU patients. J Infect. 2020
Mar;S0163445320301390.

13. Qian G-Q, Chen X-Q, Lv D-F, Ma AHY, Wang L-P, Yang N-B, et al. Duration of SARS-
CoV-2 viral shedding during COVID-19 infection. Infect Dis. 2020 Apr 10;1–2.

14. Yongchen Z, Shen H, Wang X, Shi X, Li Y, Yan J, et al. Different longitudinal patterns of
nucleic acid and serology testing results based on disease severity of COVID-19 patients.
Emerg Microbes Infect. 2020 Apr 20;1–14.

15. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, Kimball A, James A, Jacobs JR, et al.
Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility.
N Engl J Med. 2020 Apr 24;

16. L’Huillier AG, Torriani G, Pigny F, Kaiser L, Eckerle I. Shedding of infectious SARS-

12 (13)

http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.03.15.20036707
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2001737
http://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x
http://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5
http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.03.09.20032896
http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.03.24.20042382


CoV-2 in symptomatic neonates, children and adolescents. 2020 May 1 [cited 2020 May
7]; Available from: medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.04.27.20076778

13 (13)

http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.04.27.20076778

	591d7c00-4b8c-4312-9613-5ef8ddd59c0c.docx
	Förslag till beslut
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	d90ce1d8-ea8a-4e48-98a0-bbcba40d8f0a.docx
	53fbd7c8-cd01-4ee3-9621-d8e3e44d3edd.pdf
	1971491a-0f59-43dd-9d79-f12868da3f9a.docx
	Beslut
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	dc17bc89-1051-4a89-ab83-ab04896c3e1f.docx
	Tjänsteskrivelse
	Provtagning
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Provtagning för covid-19 – medarbetare med symtom
	Screening för antikroppar – medarbetare utan symtom
	Osäkerhetsfaktorer
	Verksamhetsnytta/samhällsnytta
	Kostnadsbedömning
	Kommunledningskontorets bedömning
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akt Nämnderna


	6a3b733a-977d-4431-9dcd-079b5b447ed5.pdf
	Sammanfattning
	Summary
	Om publikationen
	Bakgrund
	Metod
	Resultat
	Ordlista
	Arbetsgruppen
	Referenser


