
1(1) 

  2020-09-01 

Svedala kommun, 233 80 Svedala, www.svedala.se 
Tfn 040-626 80 00, kommunen@svedala.se 

 

  
Nya riktlinjer om covid-19 tester för barn och unga för snabbare återgång till skolan   

Svedala kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer för att minska 
smittspridning av covid-19. Myndigheten har tagit fram en ny vägledning för provtagning av barn och 
elever. Rekommendationen är att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern ska testas om de 
har symtom som kan tyda på covid-19. För barn i förskoleålder rekommenderas provtagning bara om man 
lokalt eller regionalt ser en ökad smittspridning.  

För provtagning kontakta 1177 eller läs mer på: 

https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-
region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/ 

Vid negativt provsvar  
 
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med 
allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 
1177 eller sjukvården.  

Vid positivt provsvar  

Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om 
förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar 
ligger som för vuxna ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården men delar av smittspårningen 
kan överlämnas till vårdnadshavare genom en egenvårdsbedömning om detta bedöms som ändamålsenligt. 
Se vidare Vägledning för smittspårning av covid-19.  

Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar 
efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, 
kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Se Vägledning 
om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid19. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på 
sjukhus. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.  

Om inget prov tagits  

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under 
hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande 
lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om 
det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av 
sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården. 

Läs mer på: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-pavisning-
av-pagaende-covid-19-hos-barn-och-unga 
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