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Information till dig som provtagits för covid-19
PCR-provtagning görs för att se om coronaviruset SARS-CoV-2 kan vara orsak till dina symtom.
Provsvar kommer vanligtvis inom 2-3 dagar.
Även om du inte känner dig sjuk medan du väntar på provsvar, är det mycket viktigt att
minska risken att smitta andra genom att:


Stanna hemma och undvika kontakt med andra personer.



Vid vistelse utomhus ska du hålla avstånd till andra personer.



Hosta och nys i armvecket och tvätta händerna ofta.



Undvik resor och använd inte allmänna färdmedel.



Ta kontakt inför vårdbesök och berätta att du väntar på provsvar.

Om dina symtom förvärras tag kontakt med vården genom att ringa 1177, din hälsocentral
eller logga in på Digitalen. Vid akut försämring ring 112.

Hur får jag mitt provsvar?
Logga in på 1177.se för att se provsvar, negativt eller positivt. Välj Journaltjänster och välj
sedan Journalen. För att se provsvar väljer du Meny och sedan Provsvar. För att nå ditt barns
journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.
Barn mellan 13-15 år får sitt provsvar hemskickat som brev eftersom journalen på 1177.se
inte är tillgänglig för de åldrarna.
Har du lämnat prov i egenprovtagningen ser du ditt svar i 1177.se, välj Egenprovtagning covid19. Om du aktiverar sms-avisering i 1177.se får du också ett sms när provsvaret finns. Du kan
inte få provsvar via din hälsocentral eller 1177 på telefon

Vad betyder svaret vid PCR-provtagning SARS-CoV-2 (covid-19)?
Påvisat betyder att viruset hittades i provet som du lämnat.
Du kommer att kontaktas av vården för mer information och förhållningsregler för att inte
sprida smitta. Du måste följa förhållningsreglerna så länge du är smittsam. I normalfallet gäller
detta tills att du har varit feberfri och upplevt allmän förbättring i 2 dygn, men det ska också ha
gått minst 7 dygn sedan symtomdebut innan du kan förklaras smittfri.
Om du har hushållskontakter kommer de också att omfattas av speciella förhållningsregler.
Dessa innebär bland annat att de måste stanna hemma från förskola, skola och arbete fr om
den dagen då du får ditt besked och i normalfallet tills det gått 7 dagar räknat från det datum
då du provtogs. Mer information får du/ni via ditt provsvar i 1177.se
Ej påvisat betyder att virus inte kunde hittas.
Det innebär att du sannolikt inte hade covid-19 när provet togs. Du kan gå till jobbet efter att
du varit feberfri 2 dygn och känner dig allmänt bättre. Blir du däremot sämre ska du kontakta
din hälsocentral för ny bedömning.
Mer information finns på 1177.se.
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