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Information från Vårdval primärvård – Nr 22/20
Fler barn kommer behöva provtas för covid-19 i primärvården
Folkhälsomyndigheten har den 21 augusti släppt en remissversion av en vägledning om
provtagning av barn och unga för nukleinsyrapåvisning vid covid-19. Den blir troligen
publicerad under veckan.
De viktigaste punkterna ur den är:
•
•
•
•

Barn i förskoleålder med symtom bör provtas om det förekommer ett ökat antal fall i
dessa åldrar lokalt eller regionalt.
Barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass bör provtas i samma omfattning som
vuxna för att förhindra smittspridning.
Barn under 16 år bör provtas av hälso- och sjukvårdspersonal från både nasofayrnx
och svalg. Egenprovtagning är inte utvärderad för barn.
Barn över 16 år kan också provtas i egenprovtagning.

Sedan någon vecka har regionen i enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning för
smittspårning av covid-19, publicerad i slutet av juli, utvidgat smittspårningen av dessa
fall till att utöver hushållskontakter, vård och omsorg även omfatta skolor och andra
arbetsplatser.
Ett informationsdokument har distribuerats till bland annat skolchefer (bifogas).
Eftersom barnen i allmänhet bara blir lindrigt sjuka kommer provtagningen av barn under
16 år med symtom främst ske på vårdcentralerna.
Med anledning av den utökade smittspårningen kommer fler barn och deras
vårdnadshavare att få information om att dessa barn är nära kontakter till ett bekräftat
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fall. Om sedan ett sådant barn utvecklar symtom rekommenderas de provtagning
åtminstone från det att de går i förskoleklass dvs från 6-7 år.
Om några väsentliga ändringar införs i den kommande publicerade versionen av
vägledningen gällande provtagning av barn och unga återkommer Smittskyddsenheten
med kompletterande information.

Med vänlig hälsning!
Maria Martinsson
Vårdvalschef primärvård

