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Rutin för provtagning vid misstänkt Covid-19 i kommunal
hemsjukvård, oavsett boendeform samt brukare med enbart
hemtjänst.
Provtagningsindikation
Se Rutiner för SARS-Cov-2 infektion/covid-19 i Region Sörmland
Provtagning dagtid vardagar
Beslut om provtagning tas av ansvarig läkare, vid behov tillsammans med infektionsläkare. Provet tas
tidigast 48 timmar efter symtomdebut. Provet tas av medarbetare med reell kompetens i kommunens
hälso- och sjukvård när det gäller patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård oavsett boendeform.
Vårdcentralen stöttar vid behov .
Brukare med enbart hemtjänst, även här tas beslut om provtagning av ansvarig läkare, vid behov
tillsammans med infektionsläkare. Ansvaret för provtagningen ligger på ordinarie vårdcentral.
Samverkan måste ske utifrån rådande situation.
Om beredskapsjouren i undantagsfall ordinerar provtagning är det hen som ska stå som ordinatör och
ansvarar då även för att provsvaret blir omhändertaget på ett säkert sätt.
Material för provtagning och remiss hämtas av kommunen på följande vårdcentraler. Vit pappersremiss
dras ut av vårdcentralen från Unilabs hemsida.
Kommun
Eskilstuna
Flen Malmköping
Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker

Vårdcentral
VC Torshälla
VC Tunafors
VC Flen
VC Malmköping
VC Gnesta
VC Linden
VC Bagaregatan
VC Oxelösund
VC Strängnäs
VC Trosa
Vingåkers VC

På grund av begränsning av materiel sker utlämning endast utifrån ordinerade prover.
Provtagning helg
Provtagning på helgerna är inte nödvändigt, även om det har gått 48 timmar efter symtomdebut.
Eventuellt undantag gällande provtagning på helg är om det inte tidigare finns bekräftade Covidfall på
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enheten. Ordinerande läkare får då kontakta ambulanschef i beredskap för provtagning.
Ambulanspersonal har labremisser och provtagningsmaterial med sig.

Skyddsutrustning
Vid omvårdnad, undersökning, behandling, provtagning och transport av patienter med luftvägssymtom
används handskar, visir, munskydd samt plastförkläde. Efter användning av flergångsvisir noggrann
mekanisk rengöring av visiret med alkoholbaserat ytdesinfektion med tensid.
I de fall då kommunen saknar någon artikel av skyddsutrustning lämnas den utrustning ut av
vårdcentralen. Utlämning sker i samma volym som antal ordinerade prover.

Aktuell provtagningsutrustning
Provtagningsset, provrör och pinne. Olika färger förekommer på
kork, blå, grön och orange. Samt transporthylsa
 Mjuk, flockad, böjlig pinne med liten topp.
Endast pinne som ingår i setet får användas vid
provtagning.
 Häll inte av vätskan/transportmediet från rören
då den behövs för att bevara provet under transport.
Om vätskan hälls av kan det leda till felaktigt eller bristfälligt provsvar.
 Röret märks med personnummer
 Märk enligt följande så provet prioriteras för analys
Provröret
Märk röret genom att skriva SÄBO på etiketten (spelar ingen roll vilken boendeform personen
har, ordet signalerar till lab att analysen ska prioriteras)
Remissen
Pappersremiss –märk genom att SÄBO skrivs för hand på remissen
Elektronisk remiss -märk genom att SÄBO skrivs i remisskommentar
Akut analys ska ej användas, dessa analyser går till högprioriterade grupper enligt Rutin covid Viktigt att ange provtyp tydligt- Nasofarynxsekret på provtagningsremissen

Provtagning
Nasofarynxsekret, pinnprov
 Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen.
 Prov tas med provtagningspinne som, via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills
spetsen når bakre svalgväggen.
 Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt.
 Efter provtagning, för över pinnen till röret med transportmedium. Håll röret vertikalt så att
vätska inte rinner ut.
 Bryt av pinnen vid markeringen, mot kanten av röret
 Skruva på locket ordentligt så att vätska inte läcker ut.
 Var noga med att ange namn och telefonnummer till läkaren som ordinerat provet.
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Förvaring/transport
 Avspritat provrör transporteras i skyddshylsa.
 Provet kan förvaras i kyl upp till 5 dygn i väntan på transport.
 Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.
Instruktion för provtagning https://www.vardhandboken.se/undersokning-ochprovtagning/nasofarynxodling/tillvagagangssatt/

Genomgång av provtagningsteknik
Om behov finns för handledning i provtagningsteknik ansvarar vårdcentralerna för stöd till
kommunerna.

Provsvar och åtgärd
Provsvar hamnar i patientens journal för signering och hantering av ordinerande läkare dagtid måndagfredag.
Om behov finns, av medicinska skäl att få provsvar under helg får tjänstgörande sjuksköterska kontakta
beredskapsjouren.
Negativa svar ska sättas i sitt sammanhang dvs om patienten har tydliga symtom med stark misstanke
om Coinfektion bör skyddsutrustning användas som för bekräftad Covid-19. Det förekommer prover
som är falskt negativa.

1. Svar går till ordinerande läkare som har beställt provtagningen.
2. Läkaren som tar emot svaret ansvarar för att informera tjänstgörande sjuksköterska i
kommunen. Om brukaren har enbart hemtjänst ska ansvarig chef informeras.
3. Tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för att informera berörd enhetschef
hemtjänst/korttidsboende/SÄBO samt medicinskt ansvarig sjuksköterska.
4. Ansvarig läkare är enligt Smittskyddslagen ansvarig för att informera patient och närstående om
patient önskar. Detta kan utföras av sjuksköterska efter överenskommelse med läkaren. Viktigt
att det dokumenteras tydligt vilka som informerats av vem. Om risk för smitta till närstående
finns är läkare skyldig att informera närstående enligt Smittskyddslagen.
5. Smittspårningsansvar ligger på läkare, delar av smittspårningsarbetet kan delegeras till annan
legitimerad person t. ex sjuksköterska eller kurator. Se Rutin Covid-19 13.Smittspårning och
smittskyddsanmälan Covid-19.
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2020-06-03 Förändring under rubriken
- Provsvar och åtgärd
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Provsvar och åtgärd
tydliggörande av provsvar under helg
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-

Aktuell provtagningsutrustning
Märkning av provrör och remiss för prioriterad analys
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