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Förlängning av uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för
storskalig testning för covid-19
Regeringens beslut

Regeringen förlänger uppdraget till Folkhälsomyndigheten att, i samråd
med länsstyrelserna och regionerna, fortsatt säkerställa adekvata flödeskedjor
för serologisk testning och storskalig testning för pågående infektion i hela
landet. Myndigheten ska fortsatt på nationell nivå säkerställa att alla
behövliga strukturer för testning och testningens följder finns på plats i
samarbete med regionerna, länsstyrelserna och andra aktörer som behövs för
genomförandet. I uppdraget ingår även att stödja regionerna i fråga om att
säkerställa att undanträngningseffekter inte uppstår gentemot hälso- och
sjukvård eller omsorg. I uppdraget ingår även ett ansvar att säkerställa att
testningen är ändamålsenlig och resurseffektiv.
Uppdraget omfattar åtgärder för att möta behovet av storskalig testning av
pågående infektion som uppstått till följd av de kraftigt ökade smittotalen
samt åtgärder för att säkerställa beredskap inför ett scenario med en utdragen
och fortsatt hög eller ännu högre smittspridning.
Uppdraget är en förlängning och ska fortgå i enlighet med vad som följer av
uppdraget från den 4 juni 2020 om att på nationell nivå säkerställa flöden för
storskalig testning för covid-19 (S2020/05026).
Regeringen förlänger också uppdraget från den 30 mars 2020 om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19 (S2020/02681) i de delar av uppdraget
som innehåller beslut om fördelning av medel för validering av olika typer av
diagnostiska tester samt för prevalensundersökningar och övervakningsstudier. Vidare förlängs den del som handlar om att inventera tillgången till
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provtagningsmaterial, laboratoriematerial och annan materiel som behövs
för att provtagningen ska kunna fortgå på en storskalig testnivå och vilka
åtgärder som kan behöva vidtas för att säkra försörjningen av nödvändigt
material.
Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att se till att det finns tillräcklig testkapacitet
tillgänglig från 2021.
Uppdraget kan komma att ytterligare förlängas med anledning av utvecklingen av covid-19.
Uppdraget ska redovisas löpande till Regeringskansliet (Socialdepartementet). En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas den 31 december
2021 Redovisningen ska hänvisas till det diarienummer som detta beslut har.
Ärendet

Covid-19 pandemin är fortsatt i en fas där en ökad testning och smittspårning behövs. Det arbete som Folkhälsomyndigheten gör för att säkerställa flöden för storskalig testning är därför fortsatt aktuellt. Den överenskommelse som beslutades med Sveriges Kommuner och Regioner för att
säkerställa en storskalig testning över hela landet är också fortsatt aktuell.
Uppdraget till Folkhälsomyndigheten innebar att, i samråd med länsstyrelserna och regionerna, skyndsamt säkerställa adekvata flödeskedjor
för storskalig serologisk testning och testning av pågående infektion för
covid-19 i hela landet. Myndigheten skulle på nationell nivå säkerställa att
alla behövliga strukturer för testning och testningens följder fanns på plats i
närtid, i samarbete med regionerna, länsstyrelserna och andra aktörer som
behövs för genomförandet. I uppdraget ingick även att stödja regionerna i
fråga om att säkerställa att undanträngningseffekter inte uppstår gentemot
hälso- och sjukvård eller omsorg. I uppdraget ingår även ett ansvar att säkerställa att testningen är ändamålsenlig och resurseffektiv.
Övergripande ingick även i uppdraget att:
− på nationell nivå, och i nära samarbete med regionernas smittskydd,
ansvara för information till allmänheten om testning för covid-19. I
detta ingick att ta fram och tillgängliggöra information anpassad till olika
grupper och aktörer, t.ex. för företag som vill testa sin personal eller
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−

−

anhöriga till personer i riskgrupper. Informationen skulle omfatta
beskrivning av praktiskt tillvägagångssätt och kontaktvägar samt frågor
kring t.ex. finansiering. Informationen ska vara utformad så att
länsstyrelser enkelt kan anpassa den till regional nivå,
på nationell nivå säkerställa att information från testning samlas, för att
möjliggöra dataanalys för såväl genomförande av myndighetens uppdrag
som för forskning och innovation, samt
tillsammans med länsstyrelserna bistå regioner i mån av behov.

Folkhälsomyndigheten skulle samverka med Socialstyrelsen, länsstyrelserna
och andra berörda myndigheter, smittskyddsläkarna, regionerna, företrädare
för kommuner och privata aktörer för genomförandet av uppdraget. Vidare
ska uppdraget genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner.
Regionerna är ansvariga för provtagning och analys som sker enligt hälsooch sjukvårdslagen (2017:30) och smittskyddslagen (2004:168). Regionerna
har enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) även arbetsmiljöansvaret för den
egna personalen.
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingick den 11 juni 2020
en överenskommelse som innebar att storskalig testning i hela landet både
vid symptom för att påvisa aktiv infektion samt antikropptester efter genomgången infektion kunde påbörjas. I överenskommelsen var man bland annat
överens om att staten tar kostnaderna, samtidigt som regionerna åtar sig att
utföra testningen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Martin Holmer
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