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För att bryta smittkedjorna  
är det viktigt att provta sig om man har symtom  
och att meddela de som man bor tillsammans med  
eller har umgåtts med
Region Värmland har infört nya tillfälliga regler som gäller i Värmland för att det ska  
gå snabbare att få svar på PCR-test för personer som har symtom på covid-19. 

Så här skriver smittskyddsläkare Anna Skogstam
”På grund av en akut uppkommen situation i Värmland med kraftigt 
fördröjda svarstider från det externa laboratorium vi anlitar i allmänhetens 
egenprovtagning via 1177.se, har jag på kvällen fredag den 14 januari tagit 
beslut om att göra förändringar i rekommendationerna för provtagning i 
samband med smittspårning. 

I korthet innebär förändringen att vi nu tar bort rekommendationerna för 
symtomfria personer som är när- och hushållskontakter att provta sig. 
Undantag vård- och omsorgspersonal där samma rekommendationer som 
tidigare gäller fortsatt.” /Anna Skogstam

Håll dig uppdaterad om vad som gäller
På Region Värmlands hemsida www.1177.se/varmland finns alla 
reglerna för vad som gäller provtagning och om man ska vara 
hemma eller inte. Har du inte tillgång till internet, kan du antingen 
be någon som har internet om hjälp att finna fram informationen, 
eller ringa till telefonnummer 1177 och fråga.

Provtagning och karantän är inte 
samma
Notering: Men det är fortfarande 
så att om man är hushållskontakt 
med en smittad person, så ska man 
stanna hemma och inte gå till  
jobbet, skolan, fritidsaktiviteter etc. 
(oavsett om man jobbar i vården och 
omsorg eller inte eller om man har 
symtom eller inte). 

Men om du har haft covid-19 under 
de senaste sex månaderna, bekräftat 
av PCR-test eller antigentest, så kan 
du gå till jobbet etc. 

Närkontakter som inte har symtom 
(och som inte jobbar inom vård och 
omsorg) får går till jobbet, skola, 
fritidsaktiviteter men ska vara 
uppmärksamma på symtom och 
självklart som vi alla följa allmänna 
råden, hålla avstånd, tvätta hän-
derna osv. 

Vad är en närkontakt?
Med närkontakt menas att du och 
en annan person har varit inom två 
meter ifrån varandra i sammanlagt 
15 minuter eller mer under ett dygn. 
Risken för smitta är större inomhus. 
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Testa dig om du får symtom
Smittan ökar och vi behöver hjälpas åt att få bukt med den.  
Förutom att vaccinera sig, är det viktigt att man testar sig om  
man får symtom och sedan följer de regler som gäller om det  
visar sig att man är smittad av coronaviruset.

Vad är det för symtom?
Covid-19 påminner ofta om vanlig förkyl-
ning eller influensa. En del blir allvarligt 
sjuka, men de flesta som får sjukdomen 
blir lindrigt sjuka.
Här är några vanliga symtom. Du kan ha 
ett eller flera av symtomen:

• hosta
• feber
• snuva eller täppt näsa
• förändrad lukt och smak
• ont i halsen
• ont i huvudet
• illamående
• ont i musklerna
• ont i magen
• diarré
• trötthet
Symtomen kommer oftast efter tre till fem 
dagar om du har blivit smittad. Ibland kan 
det dröja upp till 14 dagar.
Infektionen kan gå över efter några dagar. 
Ibland tar det längre tid.

Vad ska man göra om man får  
symtom på covid-19? 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att 
du som har symtom på covid-19 testar dig 
för att se om du har sjukdomen. Rekom-
mendationen gäller från förskoleklass och 
uppåt. Rekommendationen gäller även om 
du är vaccinerad mot covid-19.
I väntan på ditt provsvar behöver du 
stanna hemma och undvika nära kontakt 
med andra.
Alla, även barn under 6 år och personer 
som har haft covid-19 det senaste halvåret, 
bör stanna hemma vid nytillkomna sym-
tom som halsont, snuva, feber, hosta eller 
sjukdomskänsla.
Syftet med rekommendationen är att 
undvika spridning av covid-19, men även 
luftvägsinfektioner som RS-virus och influ-
ensa. Ytterligare ett syfte är att skydda de 
personer som har störst risk för allvarlig 
sjukdom.
Hur bokar man test?

Region Värmland erbjuder egenprovtag-
ning för covid-19. Egenprovtagning bestäl-
ler du via e-tjänsterna på www.1177.se. 
För att logga in i e-tjänsterna behöver du 
en e-legitimation och svenskt personnum-
mer. 
Om du inte kan använda e-tjänsterna 
kontaktar du din vårdcentral för provtag-
ning där.
Ring telefonnummer 1177 om 
du behöver hjälp att bedöma 
symtom eller hjälp med var 
du kan söka vård.

Håll dig uppdaterad, saker kan ändras snabbt
Läs på Folkhälsomyndighetens hemsida folkhalsomyndigheten.se,  

på krisinformation.se och på Region Värmlands hemsida 1177.se/varmland

Om någon i hushållet insjuknar i 
covid-19 
Om en person har bekräftad covid-19 ska 
alla som bor i samma hushåll stanna hemma 
i sju dagar räknat från den dag den sjuka 
personen provtog sig. Det gäller oavsett om 
de har symtom eller inte. 
Både vaccinerade och ovaccinerade ska följa 
rekommendationen. 


