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Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 
december 2020 beslutat  

att för sin del godkänna tilläggsöverenskommelsen, samt  

att i en skrivelse informera regionerna om tilläggsöverenskommelsen.  

Bakgrund 
Tidig påvisning av pågående covid-19 är en viktig åtgärd för att minska pandemins 
utbredning i samhället. Med ett ökat antal misstänkta covid-19-fall behöver 
testningen intensifieras och effektiviseras. Både PCR-tester och antigentester påvisar 
pågående infektion. Antigentester kan användas som ett komplement till PCR-
testning när det finns behov av ökad testkapacitet. De kan exempelvis användas för 
att upprätthålla ordinarie verksamhet inom öppenvården eller för triagering vid en 
akutmottagning för patienter som har symtom på covid-19 och söker vård av annan 
orsak. Ett annat användningsområde är i känsliga miljöer, exempelvis inom särskilda 
boenden för äldre, institutioner eller andra vårdmiljöer, för att snabbt undersöka 
förekomst av covid-19.  
 
För de antigentester som i nuläget validerats och används i Europa behöver hälso- 
och sjukvårdspersonal ta provet.  
 
Folkhälsomyndigheten har för avsikt att löpande se över sina rekommendationer för 
användande av antigentester.  
 
I enlighet med överenskommelsen ”Ökad nationell testning och smittspårning för 
covid-19, 2021” per den 20 november 2020 har staten och regionerna möjlighet att 
anta en tilläggsöverenskommelse i det fall nya diagnostiska metoder möjliggörs. 
Folkhälsomyndigheten har presenterat rekommendationer för antigentester och 
därmed anser parterna att ett tillägg till överenskommelsen behöver göras som 
omfattar denna nya metod.  
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Tilläggsöverenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter tillräckliga medel för 
ändamålet under 2021. I övrigt gäller överenskommelsen i enlighet med den redan 
beslutade den 20 november 2020. 
 
Tilläggsöverenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 

Anders Knape 
Ordförande 
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Tidig påvisning av pågående covid-19 är en viktig åtgärd för att minska 
pandemins utbredning i samhället. Med ett ökat antal misstänkta 
covid-19-fall behöver testningen intensifieras och effektiviseras. Både 
PCR-tester och antigentester påvisar pågående infektion. 
Antigentester kan användas som ett komplement till PCR-testning när 
det finns behov av ökad testkapacitet. De kan exempelvis användas för 
att upprätthålla ordinarie verksamhet inom öppenvården eller för 
triagering vid en akutmottagning för patienter som har symtom på 
covid-19 och söker vård av annan orsak. Ett annat användningsområde 
är i känsliga miljöer, exempelvis inom särskilda boenden för äldre, 
institutioner eller andra vårdmiljöer, för att snabbt undersöka 
förekomst av covid-19.  
 
För de antigentester som i nuläget validerats och används i Europa 
behöver hälso- och sjukvårdspersonal ta provet.  
 
Folkhälsomyndigheten har för avsikt att löpande se över sina 
rekommendationer för användande av antigentester.  

1. Gemensam inriktning 

I enlighet med överenskommelsen ”Ökad nationell testning och 
smittspårning för covid-19, 2021” per den 20 november 2020 har staten 
och regionerna möjlighet att anta en tilläggsöverenskommelse i det 
fall nya diagnostiska metoder möjliggörs. Folkhälsomyndigheten har 
presenterat rekommendationer för antigentester och därmed anser 
parterna att ett tillägg till överenskommelsen behöver göras som 
omfattar denna nya metod.  

 
Tilläggsöverenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter 
tillräckliga medel för ändamålet under 2021. I övrigt gäller 
överenskommelsen i enlighet med den redan beslutade den 20 
november 2020. 

 

Ansvarsfördelning 

Statens åtagande; 
- I ett första skede utbetala ett ersättningsbelopp för alla 

antigentester som regionerna utför, eller som utförs på 
regionernas uppdrag och rapporteras till regionerna, i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta 
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ersättningsbelopp utgår endast för antigentester där provet tas 
av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig personal. 
Detta åtagande innebär att provtagning kan genomföras brett 
mot ekonomisk ersättning på regionernas uppdrag och att 
regionerna kan använda resurser utanför den regionala hälso- 
och sjukvården, t.ex. företagshälsovård eller andra privata 
aktörer för att utföra provtagning. Åtagandet gäller för all 
antigentest-provtagning som utförs från och med 1 januari 2021. 

 
 

Regionernas åtagande;  
- Regionerna åtar sig att genomföra testningen i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 

Rapportering 

Regionerna ska veckovis rapportera till Folkhälsomyndigheten hur 
många antigentester som genomförts och utfallet av testerna. 
Rapportering av antalet genomförda antigentester och utfallet av dessa 
är vitalt för att det fortsatt ska gå att följa testkapaciteten och 
smittspridningen i landet.  
 
Vårdgivare som utför testning på regionens uppdrag ska rapportera 
enligt ovan till regionen för att möjliggöra regionens rapportskyldighet 
till Folkhälsomyndigheten. Vårdgivare som utför testning på regionens 
uppdrag och inte rapporterar enligt ovan kan inte ta del av de medel 
som avsätts. 
 
 

2. Den ekonomiska delen av tilläggsöverenskommelsen  

 
Regeringen avsätter medel för att i ett första skede ersätta användning 
av antigentester. Schablonbeloppet för antigentest uppgår i ett första 
skede till 300 kronor per test. 
 
Ersättning utgår för de tester som utförs i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller som i samverkan 
med Folkhälsomyndigheten genomförs inom ramen för studier i syfte 
att ytterligare klargöra möjliga tillämpningsområden, om ersättning 
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för dessa tester inte är reglerat i avtal eller på annat sätt. Om 
antigentestningen utförs på annat sätt utgår ingen statlig ersättning.  
 
Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott från och med februari, 
med slutreglering den 31 januari 2022 och förutsätter att riksdagen 
avsätter tillräckliga medel för ändamålet under 2021. 
 
Givet att det fortsatt föreligger osäkerhet avseende ändamålsenlig 
användning av antigentester för att identifiera pågående infektion 
med covid-19, samt att det även finns osäkerheter i kostnadsbilden ska 
det vara möjligt att omförhandla denna tilläggsöverenskommelse så 
snart väsentliga förändringar sker i Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer eller tillförlitlig information om kostnadsbilden 
finns tillgänglig. 
 
Parterna är överens om att en avstämning kring ändamål och 
kostnadsbild ska genomföras i januari efter att SKR samlat in 
kostnadsberäkningar per genomfört test från de regioner som 
använder sig av antigentester. Kostnadsberäkningarna är viktiga för att 
det ska finnas en möjlighet att få en bättre förståelse för 
kostnadsbilden kring antigentester. Målsättningen är att senast 
februari 2021 komma överens om ett långsiktigt hållbart 
schablonbelopp. Därutöver ska det vara möjligt för respektive part att 
lyfta en önskan om omförhandling. Respektive part kan lyfta en sådan 
önskan om omförhandling i samband med de kvartalsvisa 
avrapporteringarna den 31 mars, den 30 juni och den 30 september 
2021.  
 

3. Godkännande av överenskommelsen 

 
 
 
 
 
 
 
För staten genom   För Sveriges Kommuner och 
Socialdepartementet  Regioner 
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