
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Statistikrapportering antigenscreening av asymtomatisk personal 
från kommun/verksamhet i Region Västerbotten till Nod inom 
närsjukvårdsområdena. 
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Kommunernas och Regionens verksamheter ska vara godkända enligt rutin innan start 
av antigentest. Från och med 19 april 2021 räcker det att man noterar de negativa 
antigentesterna utan namn/personnummer i verksamheterna. Inga listor behöver 
sparas, ingen journalanteckning behöver göras! Detta är avstämt med juristerna i 
Regionen Västerbotten. 
 
Kommunens ansvarig och Regionens ansvarig för respektive verksamhet i respektive 
område rapporterar in antal utförda negativa tester en gång i veckan, senast 
måndagar, till ansvarig nod:  
Umeå med krans: britt.nystedt@regionvasterbotten.se  
Södra Lappland: anna.m.dahlgren@regionvasterbotten.se  
Skellefteå med krans: inger.fernberg@regionvasterbotten.se   
 
Det räcker med ett mail till dessa och endast antal utförda tester som är negativa. 
Observera att svar som är registrerade i RoS ej ska rapporteras till ovanstående noder. 
Tidigare rapporteringsblankett borttagen (mail räcker). 
 
Positiva antigentest ska ansvarig enhetschef/avdelningschef meddela direkt till 
vårdhygien för smittspårning samt närmaste hälsocentral eller sin verksamhet i 
regionen som registrerar det positiva svaret i RoS – med datum när det positiva 
antigentestet är taget, testet registreras på ansvarig läkare. Ansvarig läkare ansvarar 
för signering.  
 

Rutin för statistikrapportering 
vid antigentest på personal 
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Nedanstående gäller enbart för noderna och mikrobiologen 
 
När kommunerna eller verksamheten i Region Västerbotten rapporterat statistiken till 
ansvarig nod sammanställer noden alla antigentester som är negativa i kommunernas 
och regionens verksamhet och skickar ett mail senast varje tisdag eftermiddag till:   
maria.wikman@regionvasterbotten.se och neil.williamson@regionvasterbotten.se och 
Elin.Haggstrom@regionvasterbotten.se 
 
Mikrobiologen sammanställer till slut de negativa testerna som rapporterats in från 
noderna samt alla som registrerats i RoS (positiv personal + patienters provsvar). 
Denna sammanställning används sedan som underlag till den statliga ersättningen. 
Väldigt viktigt att vi inte dubbelrapporterar! 
 


