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Provtagning PCR av personer i befolkningen och hälso- och 
sjukvårdspersonal med milda symtom på covid-19 
Västra Götalandsregionen 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46424/Provtagning%20P
CR%20av%20personer%20i%20befolkningen%20och%20hälso-
%20och%20sjukvårdspersonal%20med%20milda%20symtompå%20covid-
19.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true 
 

 
Sammanfattning av ärendet  
 
Med utökade möjligheter för provtagning (PCR) erbjuder Regionen nu provtagning för alla personer i 
befolkningen som uppvisar eller uppger milda symtom på pågående covid-19 infektion och som vill 
genomföra provtagning.  
Medicinsk bedömning behöver inte genomföras med anledning till provtagning. 
 
Alla vårdcentraler är ålagda att frikostigt tillhandahålla PCR provtagning för Covid-19. 
 
 
_________________ 
 

 
Provtagningsindikationer – SARS-CoV2-IgG.  
Regional Rutin - Västra Götalandsregionen 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46404/Provtagningsanvisnin
g%20-%20SARS-CoV2-IgG.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true 
 

 
Sammanfattning av ärendet  
 
Vid genomgången covid-19 infektion kan IgG-antikroppar mot SARS-CoV2 påvisas med serologisk test 
hos mer än 90% av patienterna efter 3–4 veckor från symtomdebuten. Hos en relativt stor andel 
(50%) kan IgG påvisas redan efter 10 dagar.  
Det tycks inte som om analys av IgM-antikroppar innebär någon fördel jämfört med att analysera 
bara IgG.  
Analys av antikroppar mot SARS-CoV2 är framför allt av värde när den kliniska bilden talar för covid-
19 men inte kan bekräftas genom påvisande av SARS-CoV2- RNA.  
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Provtagningsindikation för IgG-antikroppar mot SARS-CoV2:  
 

- Inneliggande patient med misstänkt covid-19, särskilt vid allvarlig klinisk bild då SARSCoV2-
RNA inte påvisats i PCR eller påvisats i så låg nivå att resultatet är inkonklusivt.  

- Patienter med sjukdomsbild där behandlande läkare bedömer att påvisande av antikroppar 
mot SARS-CoV2 har betydelse för fortsatt handläggning och differentialdiagnostiska 
överväganden.  

- Individer som i sin yrkesroll eller som närstående i riskgrupp har särskilt behov av 
information om genomgången infektion med SARS-CoV2. 

 

 
 
_____________ 
 
 
 

Medpro internt 
 
 
Provtagning (PCR) inom befolkningen 
se bifogad fil som exempel 

I samråd med verksamhetscheferna och i enlighet med ovan nämnda rutinen har ledningsgruppen 

beslutat ett PM (se bifogad fil) kring de praktiska förutsättningarna för att frikostigt kunna erbjuda 

provtagning för patienter med milda symtom som kan vara förenliga med covid-19. 

 

F. o. m. den 1 juni 2020 ska finnas möjlighet på varje vårdenhet för mer omfattande provtagning. 

 

_________ 
 
 
 
Personlig skyddsutrustning 
 
Efter rekommendation från Medicinska Rådet har ledningsgruppen fattat följande beslut: 
 
Visir – som del av den personliga skyddsutrustningen under rådande situation – bör användas vid all 
patientnära kontakt (<1 m) oavsett varför patienten söker eller om patienten har luftvägssymtom. 
 
Syfte: 
Att förmedla trygghet för både medarbetare och patienter vid nära kontakt och i sin tur minska 
risken för smittspridning via och bland våra medarbetare. 
Att synkronisera användning av skyddsutrustning för att undvika risken.  
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