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Covid-19 – lathund, regler för närkontakt 
Anvisningar om hur man ska beställa provtagning: Allmänhet se 1177.se Provtagning covid-19 Värmland 
• Vård- och omsorgspersonal – se rutin RUT-20219 Provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal inklusive principer för återgång till arbete  
• För exponerad personal och patient i vård och omsorg se rutin RUT-20039 Covid-19 - Smittspårning  

 

Index = den 
smittade Närkontakt ovaccinerad 

 

Närkontakt vaccinerad mot  
covid-19 

2 doser och minst två veckor har gått  
sedan dos 2. 

Genomgången  
covid-19 senaste  

6 månaderna 
Infektion bekräftad med 

PCR- eller antigentest 
Barn  
0-5 år 

Barn i 
förskole-
klass och   
åk 1-6  

Vuxna och ungdomar från  
åk 7 

Personal inom hälso- och 
sjukvård och omsorg 

Vuxna och 
ungdomar 

Personal inom hälso-  
och sjukvård och omsorg 

Alla 

Särskilda 
rekommen-
dationer för 
närkontakt 
Info till dig som har 
haft närkontakt med 
person som har 
covid-19  

Ja 
 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Nej 
Ska följa 
allmänna 
råd och rek.  

Nej 
Ska följa allmänna råd och rek. 
 

Nej 
Ska följa allmänna  
råd och rek. 
 

Provtagning 
symtomfri  
 
 

Nej  Nej Ja 
o Omgående efter index provsvar. 
o Därefter dag fem (5) från senaste 

närkontakt med index 
o Om det gått > 4 dagar sedan 

senaste närkontakt med index 
räcker ett prov.  

o Om det har gått > 7 dagar sedan 
senaste närkontakt med index 
behöver inget prov tas. 

o Behöver inte vara hemma från 
skolan i väntan på provsvar.  

Ja 
o Omgående efter index provsvar. 
o Därefter dag fem (5) från senaste 

närkontakt med index 
o Om det gått > 4 dagar sedan senaste 

närkontakt med index räcker ett prov.  
o Om det har gått > 7 dagar sedan 

senaste närkontakt med index behöver 
inget prov tas. 

Nej Ja 
o Omgående efter index provsvar. 
o Därefter dag fem (5) från 

senaste närkontakt med index 
o Om det gått > 4 dagar sedan 

senaste närkontakt med index 
räcker ett prov.  

o Om det har gått > 7 dagar sedan 
senaste närkontakt med index 
behöver inget prov tas. 

Nej 
 

Provtagning vid 
symtom 

Endast vid 
behov av 
sjukvård eller 
vid smitt-
spårning efter 
direktiv från 
Smittskydd 
Värmland. 

Ja 
Isolering i 
väntan på 
provsvar 

Ja 
Isolering i väntan på provsvar 

Ja 
Isolering i väntan på provsvar. 
 

Följ rutin RUT-20219 Provtagning för 
covid-19 av vård- och 
omsorgspersonal inklusive principer 
för återgång till arbete   

Ja 
Isolering i 
väntan på 
provsvar. 

Ja  
Isolering i väntan på provsvar. 
 

Följ rutin RUT-20219 
Provtagning för covid-19 av 
vård- och omsorgspersonal 
inklusive principer för återgång 
till arbete  

Nej 
 

 

https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/region-varmland-erbjuder-egenprovtagning-for-covid-19/#section-124639
https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/region-varmland-erbjuder-egenprovtagning-for-covid-19/#section-124639
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/lokala-riktlinjer-a-o/provtagning-covid-19-vard-och-omsorg-inkl-atergang-till-arbete-rut-20219.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/covid-19/covid-19-smittsparning-rut-20039.pdf
https://regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/covid-19/info-narkontakt-med-person-som-har-covid-19.pdf
https://regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/covid-19/info-narkontakt-med-person-som-har-covid-19.pdf
https://regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/covid-19/info-narkontakt-med-person-som-har-covid-19.pdf
https://regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/covid-19/info-narkontakt-med-person-som-har-covid-19.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/lokala-riktlinjer-a-o/provtagning-covid-19-vard-och-omsorg-inkl-atergang-till-arbete-rut-20219.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/lokala-riktlinjer-a-o/provtagning-covid-19-vard-och-omsorg-inkl-atergang-till-arbete-rut-20219.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/lokala-riktlinjer-a-o/provtagning-covid-19-vard-och-omsorg-inkl-atergang-till-arbete-rut-20219.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/lokala-riktlinjer-a-o/provtagning-covid-19-vard-och-omsorg-inkl-atergang-till-arbete-rut-20219.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/lokala-riktlinjer-a-o/provtagning-covid-19-vard-och-omsorg-inkl-atergang-till-arbete-rut-20219.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/lokala-riktlinjer-a-o/provtagning-covid-19-vard-och-omsorg-inkl-atergang-till-arbete-rut-20219.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/lokala-riktlinjer-a-o/provtagning-covid-19-vard-och-omsorg-inkl-atergang-till-arbete-rut-20219.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/lokala-riktlinjer-a-o/provtagning-covid-19-vard-och-omsorg-inkl-atergang-till-arbete-rut-20219.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/smittskydd/sjukdomar/lokala-riktlinjer-a-o/provtagning-covid-19-vard-och-omsorg-inkl-atergang-till-arbete-rut-20219.pdf
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