
 

 

 Malmö 2021-01-12 

 

Antigentest vid Covid-19 (snabbtest) 
 
Antigentest är ett snabbtest som inom ca 15 minuter påvisar om medarbetare bär på 
viruset. 

Mycket talar för att SARS-CoV-2-virus kan smitta dagarna före symtomdebut och att 
även personer som smittats men inte utvecklar symtom kan vara smittbärare. För 
arbetsgivare i behov av att i möjligaste mån säkerställa att det inte finns medarbetare 
smittade med Covid-19 på arbetsplatsen erbjuder vi antigentest. Provtagning sker på 
Tjugondes mottagning eller efter överenskommelse på ert företag. 

För att genomföra antigentest via Tjugonde ska medarbetaren vara helt symtomfri 
vilket vi definierar som att provlämnare inte haft några symtom på luftvägssjukdom 
senaste två dygnen. Prov tas inte vid symtom som inger misstanke om pågående 
Covid-19 infektion. Om medarbetare har symtom eller känner sig sjuk ska hen 
stanna hemma. Tjugonde har rätt att neka provtagning i det fall misstanke finns om 
symtom som kan tyda på Covid-19-infektion.  

Testet 
Så kallat SARS-CoV-2-antigen uppträder tidigt i förloppet vid infektion. Det är störst 
chans att påvisa antigen om provet tas inom fem dagar från eventuell smitta. 
Tjugonde har valt att använda Panbio Covid Rapid Test (Abbott) som är CE-märkt.  
 

Provtagning  
Provtagning sker av legitimerad sjuksköterska och proceduren tar ca 5 minuter/test. 
Före provtagning får medarbetaren svara på ett par frågor om hälsan. Provet tas från 
bakre näsväggen med en provpinne (tops). 
 

Provsvar  
Resultatet lämnas muntligt och skriftligt till medarbetare i samband med provtagning. 
Ett positivt provsvar räknas som påvisad Covid-19-infektion.  
Ett negativt provsvar utesluter inte Covid-19 men bedöms vara tillräckligt för att 
utesluta smittsamhet t ex hos symtomfria individer som ska återgå i arbete på plats 
efter distansarbete eller inför resa.  
 
Återkoppling av provsvar på gruppnivå till arbetsgivare sker enligt överenskommelse 
vid beställning. Återkoppling av provsvar på individnivå till arbetsgivare sker om 
arbetstagare ger sitt medgivande vid provlämning.  



                      
 

 
 

Tjugonde vill lyfta fram att  
 

 resultatet inte ersätter de rekommendationer och skyddsåtgärder som 
tillämpas för att minska risken för Covid-19-smitta, varken på arbetsplats eller 
för individen i samhället i stort. Dvs rekommendationer som att hålla avstånd, 
tvätta händerna och att stanna hemma vid symtom på infektion gäller.  

 
 Tjugonde följer Folkhälsomyndighetens Vägledning för användning av 

antigentester vid Covid-19 samt Smittskydd Skånes Vägledning för 
viruspåvisning vid covid-19 med hjälp av antigentester. 
 

 
Vid önskemål om diskussion av provsvar kontaktas företagssköterska. Vid behov 
bokas telefontid till företagsläkare för rådgivning.  

 

 

Kontakt och bokning av test 

Tjugonde växel, tel 040-25 05 50 

Åsa Roxendal, företagssköterska, asa.roxendal@tjugonde.se 

 

 

Kostnad 

Antigentest/person 690 kr (exkl 25% moms) 

Antigentest (Medical Certificate)/person                                   990 kr (exkl 25% moms)
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