Information till högstadie- och
gymnasieskolor

Egenregistrerade
provtagningskit
Vid misstanke om smittspridning i skolmiljö kan det bli aktuellt med provtagning
av klass eller grupp i samband med smittspårning av närkontakter. För att underlätta provtagningen kommer det finnas möjlighet att använda s.k. egenregistrerade provtagningskit i högstadie- och gymnasieskolor. Det innebär att provtagningen inte behöver bokas i förväg, utan man registrerar själv provet via e-tjänsterna
på 1177.se i samband med provtagningen.
Syftet med detta är att i tidigt skede kunna stoppa en eventuell smittspridning. I
smittspårning av närkontakter ingår två provtagningar – den första omgående och
den andra på dag 5 efter senaste kontakten med den smittade. Den första provtagningen kan göras genom skolan, den andra provtagningen bokas på vanligt
sätt av personen själv.
Det är Smittskydd Värmland som tillsammans med skolan beslutar om
provtagning av närkontakter vid misstänkt anhopning av fall på skolan, på
samma sätt som tidigare.
Rutin för provtagning och inlämning av prover anpassas lokalt och kan skilja sig
mellan tillfällen och skolor.
I stora drag ser det ut så här:
• Identifierade närkontakter bland elever och personal får provtagningskiten i
skolan.
• Provtagning kan genomföras i skolan eller i hemmet. Elever kan behöva stöd
av vuxen i samband med provtagning och registrering.
• Registrering av provet görs i samband med provtagningen.
• För att registrera provet i e-tjänsterna på 1177.se krävs giltig e-legitimation.
Vårdnadshavare kan inte agera ombud och registrera provet med sin egen
e-legitimation för barn över 12 år.
• Inlämning av prov sker företrädesvis till skolan för vidare leverans till provtagningsstation.
• Provsvaret får varje person via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se, vanligtvis
efter 1–2 dagar.

Efter beslut om provtagning av närkontakter
När en klass eller grupp på er skola identifierats som närkontakter och det beslutats om provtagning:
1. Skicka ett mail till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se med följande
uppgifter:
- Att det i samråd med Smittskydd Värmland beslutats att en klass eller
grupp på er skola ska provtas för covid-19 med hjälp av egenregistrerade
provtagningskit.
- Ort och namn på skolan samt vilken/vilka klasser det gäller
- Antal personer som ska provtas
- Namn och telefonnummer till kontaktperson på skolan
2. Skolans kontaktperson blir uppringd av samordnare på Region Värmlands
enhet för Central provtagningsadministration och smittspårning för att hitta
den smidigaste logistiken för provtagning och inlämning av prov.
3. Information till elever och vårdnadshavare om provtagningen erhålls från
Region Värmland.
Vid behov av ytterligare information maila
egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se

Frågor och svar
Hur många prov behöver man lämna som närkontakt?
Enligt rekommendationen för närkontakter tas två prov – så snart som möjligt
efter beskedet att man exponerats för smitta samt på dag fem (5) från senaste
närkontakt med den smittade. Erbjudandet om att använda egenregistrerad provtagning i skolan omfattar endast den första provtagningen.
För mer information se Lathund för när du som närkontakt ska provta dig
Varför kan man inte göra även den andra provtagningen via egenregistrerade provtagningskit i skolan?
• Dag fem (5) infaller inte samtidigt för alla, det kan skilja sig när man senast
träffade den smittade.
• Om det gått mer än 4 dagar sedan närkontakten med den smittade räcker det
med ett prov.
• Testar man positivt på första testet ska inget prov tas dag fem (5).
• Får man symtom före dag fem (5) ska prov tas så snart som möjligt.
Hur gör vi med de elever som inte har giltig e-legitimation?
Egenregistrerade provtagningskit kräver giltig e-legitimation. Den som saknar
detta och behöver provtas vänder sig till sin ordinarie vårdcentral.
Varför kan inte vårdnadshavaren logga in med sin e-legitimation för att boka
provtagning åt ungdomar i åldern 13–17 år?
Detta styrs av nationella regler. Vårdnadshavare kan se sitt barns journal och
uträtta ärenden fram tills barnet fyllt 13 år. Av integritetsskäl är det därefter ungdomen själv som loggar in med egen e-legitimation för att använda e-tjänsterna.
Den som fyllt 16 år kan också läsa sin journal.
Får skolan reda på resultatet av elevernas prover?
Nej, provsvaret är precis som annan medicinsk information personlig och svaret
kommer enbart till den provtagne, via e-tjänsterna på 1177.se. Om någon testar
positivt måste dock denne medverka till smittspårning, vari ingår att meddela
andra som kan ha utsatts för smitta.

