
Feelgood erbjuder PCR-provtagning covid-19 tillsammans med Dynamic Code. Testet för 
nukleinsyrapåvisning visar om det finns en pågående infektion av SARS-CoV-2, och sker 
genom egenprovtagning och laboratorieanalys. Medarbetaren får snabbt en säker diag-
nos utan att behöva lämna hemmet. Allt för att minska och förhindra smittspridning. 

Har medarbetaren covid-19 eller inte?

Sjukfrånvarande personal som har covid-19-liknande symtom kan PCR-testas, för att få 
veta om medarbetaren är eller inte är smittad av covid-19. Vissheten kan göra det enklare 
för arbetsgivaren att planera återkomst till arbetet efter tillfrisknandet. 

Ett test sker efter konsultation via video/telefon, för personer med symtom, 2-5 dagar ef-
ter symtomdebut för säkrast resultat. Provsvar återkopplas till individen inom 24 timmar 
från det att provsvar inkommit från laboratorium. Provtagna individer kommer, utifrån 
provtagningsresultat och sjukhistoria avseende kända symtom vid covid-19, att få rekom-
mendationer i enlighet med Folkhälsomyndighetens.

Intyg vid arbetsresor

För resor inom EU och även utanför EU kan det krävas att den resande medarbetaren 
påvisar att hen inte är smittad av covid-19. Med detta test och ett tillkommande intyg kan 
medarbetaren verifiera att hen inte hade påvisbar smitta det datum då testet utfördes. 
Testet behöver bokas minst 5 arbetsdagar innan planerad utresa.

Provtagning av pågående 
smitta covid-19

PCR-provtagning covid-19

• Pågående smitta av covid-19 kan genom egenprovtagning uteslutas eller konstateras 

hos sjukfrånvarande personal, vilket minskar risk för smittspridning i samhället.

• Personal med lindriga symtom och negativt provsvar kan snabbare återgå till arbetet.

• Vid behov utfärdas ett intyg kopplat till covid-19 som i vissa fall krävs vid arbetsresor.

• Mycket tillförlitligt test, som är säkert för både medarbetare och vårdpersonal.
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Följer aktuella riktlinjer

Uppdraget följer Folkhälsomyndighetens ”Nationella strategi för diagnostik av covid-19” 
och utgör även ett samhälleligt beslutsstöd för vidare forskning kring covid-19. Ny kun-
skap gällande provtagning kopplat till covid-19 tillkommer kontinuerligt, och om den 
påverkar riktlinjer från berörda myndigheter kommer vi att följa dessa, och vid behov 
anpassa vår tjänst.
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Om testet
Testet för egenprovtagning bygger på välbeprövad PCR-metodik samt på minst två, av varandra 
oberoende, vetenskapliga studier som stödjer kopplingen mellan diagnos och den genetiska analysen. 
Testet har validerats genom att jämföra erhållna resultat mot PCR för SARS-CoV-2 utfört av ett 
externt laboratorium. Baserat på resultaten från valideringen erhölls:

Sensitivitet: 100,0 %
Specificitet: 100,0 % 
Säkerhet: 100,0 % 

Provtagningsmetodiken är enhetlig med Folkhälsomyndighetens egenprovtagning för påvisande 
av SARS-CoV-2. Dynamic Codes test för covid-19 är registrerat hos Läkemedelsverket och finns 
därmed i EUDAMED, den europeiska databasen för medicinteknik. Dynamic Codes laboratorium är 
ackrediterat och kvalitetssäkrat hos Swedac enligt ISO/IEC 17025:2017. 


