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Regler för återgång till förskola och skola:  
Tidigare version av detta dokument pausas under nuvarande topp i smittspridning av 

covid-19 (fjärde vågen). Detta dokument är giltigt tills vidare.  

 

Elever i grund- och gymnasieskola ingår i den grupp som prioriteras för PCR-

provtagning eftersom de inte kan arbeta hemifrån. Det är i nuläget inte möjligt att provta 

alla med symtom på covid-19. Alla som insjuknar med förkylningssymtom ska därför 

betrakta sig som smittade, och isolera sig i hemmet, samt följa de regler som gäller för 

covid-19. Sannolikheten att diagnosen stämmer är hög. Detta gäller även om man tagit 

ett antigentest (även kallat själv- eller snabbtest) som utfallit positivt. Ett negativt 

antigentest utesluter inte covid-19.  

De som haft covid-19 de senaste tre månaderna är dock undantagna från provtagning. 

 

För återgång till förskola och skola efter covidmisstänkta symtom krävs, oavsett om 

diagnosen bekräftats med PCR-test eller inte, att barnet/eleven är hemma minst fem 

dagar varav 48 timmar utan feber och allmänpåverkan. 

 

Vad gäller för hushållsmedlemmar om någon annan i hushållet har 

covidmisstänkta symtom? 

 Diagnosen covid-19 är bekräftad med PCR-test: 

o Övriga hushållsmedlemmar ska få förhållningsregler och vara i 

hushållskarantän, läs smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad för 

hushållskontakter. 

 

 Ett antigentest (själv-/snabbtest) är positivt:  

o Övriga hushållsmedlemmar bör stanna hemma från arbete eller skola om detta är 

möjligt. Kan skoleleven bli kompenserad för annars utebliven undervisning, till 

exempel via distansundervisning? De bör undvika att träffa andra utanför 

hushållet eller arbete/skola i fem dagar från den sjuka personens symtomdebut. 

Hushållsmedlemmar kan inte få förhållningsregler eller smittbärarpenning. 

 

 Någon i hushållet har symtom som kan vara covid-19 men provtagningsresultat 

saknas:  

o Det finns inga legala restriktioner vad gäller arbete eller skola, men det är klokt 

om hushållsmedlemmar kan stanna hemma från arbete och skola. De bör 

undvika att träffa andra utanför hushållet eller arbete/skola i fem dagar från den 

sjuka personens symtomdebut.  

Barn utan symtom till vårdnadshavare i samhällsviktiga funktioner ska dock beredas 

plats på förskola och fritidshem. Läs mer om detta i Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB)s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i 

samhällsviktig verksamhet.  

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/342206f2612a4d7180a5f187b03eb452/provtagningsindikation-pavisning-pagaende-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/342206f2612a4d7180a5f187b03eb452/provtagningsindikation-pavisning-pagaende-covid-19.pdf
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2022/01/Covid-19-hushallskontakt-220121.pdf
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2022/01/Covid-19-hushallskontakt-220121.pdf
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallsviktig-verksamhet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallsviktig-verksamhet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallsviktig-verksamhet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/

