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Triagering/provtagning COVID-19
Triagering
Symtom och tecken som bör föranleda provtagning för covid är:
Hosta, snuva, halsont, huvudvärk, nästäppa, muskel/ledvärk, nedsatt
allmäntillstånd, frysningar/frossa, andfåddhet, lukt-och smakbortfall
Temperatur >37,5 ◦C
Känd förekomst av covid i patientens omgivning
Ju fler symtom eller tecken desto större misstanke.
Dock bör man komma ihåg att även mycket milda symtom kan vara tecken på covid.
Tex mild nästäppa eller kraftig huvudvärk utan andra symtom kan vara skäl för provtagning.
Influensa och RS-virus kan ge snarlika symtom varför PCR-GeneXpert (ger svar
på Covid-19, influensa A+B samt RS-virus) kan vara av värde när antigen är
negativt.
Svar på covid får aldrig fördröja annan, vital handläggning av patienten

Provtagning
De tester som finns för att visa pågående COVID-19 är PCR-test och antigentest


PCR-test
Visar om det finns arvsmassa från viruset som orsakar infektionen, därav kan PCR
också vara positivt efter det att infektionen läkt ut. PCR har något högre känslighet än
antigentest.
Analyseras på Laboratorium
Antigentest (Panbio eller LumiraDX)
Visar om de proteindelar av viruset som behövs för dess replikering finns, dvs det
påvisar ett viabelt virus.
Analyseras patientnära (sk Point of Care test)
Antigentestet är ett snabbtest och ger ett svar inom 15 min efter provtagning om man
väljer att analysera det i samband med densamma.



Såväl PCR som antigentest finns med i falldefinitionen av SARS-CoV-2 ; positivt antigentest ska smitttskyddsanmälas via SmiNet. Vid positiv PCR görs anmälan från lab.

GODKÄNT AV

GRANSKAD AV

Jessica Nääs

Ulf Ryding

GILTIGT FR O M
2022-01-20

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.

MEDICINSK/OMVÅRDNADS-/REHABRUTIN
TRIAGERING/PROVTAGNING COVID-19

2(2)
59776-13

INFEKTION
JESSICA NÄÄS

Utförande och utsvar av antigentest PanBio
Provtagning och utförande antigentest LumiraDX

Antigentest SARS-CoV-2 (Panbio eller LumiraDX)
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