ANTIGENTEST FÖR PÅVISNING AV COVID-19
Pe3 erbjuder antigentest för påvisning av covid-19, ett snabbtest som ger svar inom 10-30 minuter.
Testet, som genomförs patientnära av Pe3’s legitimerade personal, kan påvisa pågående smitta av
coronaviruset SARS-COV-2. Eftersom det är ett snabbtest är det möjligt att göra storskalig testning.
Syftet med testet är att begränsa och förhindra smittspridning på arbetsplatser och i förlängningen
även i samhället i stort.
Testet genomförs endast på symtomfria individer och är en extra säkerhetsåtgärd till befintliga åtgärder
och rekommendationer för att ytterligare minska risken för lokala utbrott. Testet är inte 100-procentligt
träffsäkert. Varför man rekommenderar upprepade prover vb. Enbart positivt snabbtest på
asymtomatisk person kan än så länge inte ligga till grund för säker diagnos av covid-19. Därför behöver
positiva provsvar bekräftas med ett sk. PCR-test.
I vilken volym och hur ofta provtagningen ska göras sker i överenskommelse med Pe3 utifrån syftet med
provtagningen.
Antigentest ersätter inte att arbetsgivare och medarbetare ska följa befintliga åtgärder och
rekommendationer för att ytterligare risken för lokal smittspridning.
Fakta om antigentest covid-19

•
•

Testet mäter existensen av SARS-COV-2 virusets ytprotein
Pe3’s tester uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer för testers prestanda

Så genomförs antigentestet
•
•
•

Pe3’s personal genomför testet iförda skyddsutrustning. I samband med mötet görs en
symtomgenomgång. Om medarbetaren är symtomfri utförs testet. Om symtom framkommer
tas i regel PCR test istället.
Provtagningen sker genom topsning i näsa (sk. Nasopharynxprov) och man får svar inom 10-30
minuter
Besöket med provtagning journalförs

Testsvar antigentest
Vid ett negativt svar ska medarbetaren förhålla sig till de riktlinjer och rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten sam eventuella skärpta regionala krav.
Vid positivt svar kommer Pe3 genomföra ett kompletterande PCR-test. Medarbetaren lämnar
arbetsplatsen och ska vara i karantän i väntan på PCR-testsvaret. Om positivt PCR-svar kommer Läkare
på Pe3 kontakta medarbetaren per telefon angående förhållningsorder utifrån smittskyddslagen och har
enligt lag skyldighet att göra en smittskyddsanmälan samt påbörja smittspårning.
Innan uppdragets start ska pe3 och arbetsgivare kommit överens om hur återkoppling av provsvar till
arbetsgivare ska ske (obs att medarbetaren behöver godkänna att provsvar delges arbetsgivare)
Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetare kan ta sig hem på ett smittsäkert sätt.
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