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Rutin för screening- provtagning av personer som skrivs ut från
sjukhus, flyttar in eller mellan olika enheter inom kommunal/ privat
vård och omsorg
Screening för SARS- Cov-2 infektion/ Covid-19
Screening avser provtagning PCR av symtomfria personer, ska göras på alla (utom de som tas
emot efter covid-19-infektion, och där man tidigare konstaterat positiv PCR-test).







som flyttar in på SÄBO eller tillfälligt på korttidsboende för äldre efter sjukhusvistelse
som flyttar in på SÄBO eller tillfälligt på korttidsboende för äldre från ordinärt boende
som är omsorgstagare och växel vårdas, bör provtas i samband med att personen skrivs in i
växelvård. Därefter upprättas en individuell plan för fortsatt uppföljning och provtagning.
Personer som flyttar mellan olika enheter inom kommunal/ privat vård och omsorg
Personer med hemtjänst eller hemsjukvård provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse
eller korttidsboende.

Följande flöden gäller, kommunikation sker i Prator.














1. Person som vårdas inskriven på sjukhus
PCR- prov tas 1-2 dygn före utskrivning. Kan i undantagsfall tas som AKUT-prov vid möjlighet
till snabb återgång till SÄBO vid kort behov av slutenvård
I utskrivningsrapporten i Prator meddelas Provtagning för screening datum för prov 1 och
provsvar för prov 1
Om negativt prov ska det i utskrivningsrapporten även framgå datum för prov 2
Via fristående meddelande bifogas Uppdrag hemsjukvård provtagning PCR prov 2 och datum
för provtagning
Samordningssköterskan på Vårdcentralen ansvarar för att ansvarig läkare gör en beställning
av PCR prov 2
Personer med hemtjänst eller hemsjukvård provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse.
Vid negativt provsvar tas nytt prov tre till fem dagar senare.
2. Person med enbart hemtjänst inför flytt/ tillfällig placering på korttidsboende
Person med hemtjänst inför inflyttning/tillfällig placering på SÄBO/ Korttidsboende
Biståndshandläggare (efter inhämtande av samtycke) meddelar samordningssköterskan, på
den vårdcentral som personen är listad, gällande beslut om flytt/ korttidsplats/ växelvård
Ansvarig läkare ordinerar PCR-prov, provet ska tas 1-2 dygn före planerad flytt/ korttidsplats/
växelvård
Uppdrag hembesök till kommunal hemsjukvård för provtagning/ mobilt team från
vårdcentralen gör hembesök och tar provet
Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och ansvarig enhetschef
Vid behov av provsvar under helg kontaktar ansvarig chef beredskapsjouren.
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Om negativt provsvar ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5
dagar enligt samma ordning som ovan.
Om brukaren måste lämna ordinärt boende innan provsvaret kommit ombesörjer
kommunen att leverera provsvaret till den enheten dit brukaren flyttats
Personer med hemtjänst provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse eller
korttidsboende. Samma ansvarsfördelning som ovan gäller. Vid negativt provsvar tas nytt
prov efter 3-5 dagar
3. Person med kommunal hemsjukvård inför flytt/ tillfällig placering
Person inskriven i kommunal hemsjukvård
Biståndshandläggare meddelar ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården gällande beslut om
flytt/ korttidsplats/ växelvård
Ansvarig sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare och informerar om flytt/ korttidsplats/
växelvård
Ansvarig läkare ordinerar PCR-prov, provet ska tas 1-2 dygn före planerad flytt/ korttidsplats/
växelvård
Hemsjukvården ansvarar för provtagning
Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och sjuksköterska i hemsjukvården
Vid behov av provsvar under helg kontaktar tjänstgörande sjuksköterska beredskapsjouren
för kontroll av provsvar
Om negativt prov ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5 dagar.
enligt samma ordning som ovan
Hemsjukvården ansvarar för överrapportering till ansvarig sjuksköterska på mottagande
enhet.
Om brukaren måste lämna ordinärt boende innan provsvaret kommit ombesörjer
kommunen att leverera provsvaret till den enheten dit brukaren flyttats
Personer med hemsjukvård provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse. Ansvarig
sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare för ordination av provtagning
4. Personer som flyttar mellan olika enheter inom kommunal/ privat vård och omsorg
Ansvarig sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare och informerar om flytt
Ansvarig läkare ordinerar PCR-prov, provet ska tas 1-2 dygn före planerad flytt
Sjuksköterska ansvarar för provtagning
Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och sjuksköterska
Vid behov av provsvar under helg kontaktar tjänstgörande sjuksköterska beredskapsjouren
för kontroll av provsvar
Om negativt prov ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5 dagar.
enligt samma ordning som ovan
Sjuksköterska ansvarar för överrapportering till ansvarig sjuksköterska på mottagande enhet.

OBS! Vid negativt provsvar ska nytt prov tas efter 3-5 dagar gäller i samtliga flöden ovan
1. Vid sjukhusvistelse för brukare på SÄBO eller korttids tas endast prov 1 på sjukhuset
oavsett provsvar
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2. Vid sjukhusvistelse och återgång till ordinärt boende med hemsjukvård och eller
hemtjänst tas proverna i hemmet
3. Vid flytt från ordinärt boende om möjligt tas prov 1 i hemmet och även ev. prov 2
före flytt. Om flytt/ placering på korttidsplats/ växelvård behöver ske skyndsamt tas
prov två på mottagande enhet.
4. Vid akuta placeringar får proven tas på mottagande enheten.

Provtagning
Samma rutin gäller som vid provtagning vid misstänkt Covid-19 med undantag för skyddsklädsel då
ingen misstanke om smitta finns.
Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform
Förnyad provtagning av PCR-bekräftat fall vid nytt infektionsinsjuknande inom sex månader med
symtom som beskrivits för covid-19 rekommenderas i allmänhet inte.
Utifrån rekommendation FOHM Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19, version
14 Gäller från 2020-06-17

Skyddsklädsel och hygien
Vid provtagning och i väntan på provsvar gäller basala hygienrutiner inklusive klädregler samt fysisk
distansering då det i dessa fall inte finns symtom och eller misstanke om smitta.

Smittspårning
Vid positivt provsvar gäller Smittspårningen i kommunal vård och omsorg

Reviderad
2020-07-21
Förändrat meningen under screening första stycket, där meningen inom parentes har
tydliggjorts med följande tillägg:
(och där man tidigare konstaterat positiv PCR-test)
2020-06-22
Punkt 2 och 3 tillägg gällande provsvar under helg
2020-07-01
Personer som flyttar mellan olika enheter inom kommunal/ privat vård och omsorg
Ny grupp av vårdtagare

Under samtliga rubriker läggs personer med hemsjukvård och eller hemtjänst till och vad som
gäller för den gruppen
s.3 Tydliggörande om var provtagning sker för olika grupper
Om prov 1 är negativt ska prov tas efter 3-5 dagar
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