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Information till vårdcentraler & kommuner Covid-19
PROVTAGNING
Revidering har gjorts i Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal hemsjukvård,
oavsett boendeform Kravet på symtom i 48 timmar innan PCR kan tas vid misstänkt smitta är
borttaget. Nu kan provet ordineras och tas då symtom finns.

PROVTAGNING PCR BARN OCH UNGA
Folkhälsomyndigheten har gått ut med att provtagning av barn och unga nu ska erbjudas. Regionen har
sedan 8/9 självprovtagning för ungdomar från 16 år via 1177. Inom kort kommer det även vara möjligt
att provta barn från förskoleklass till åk 9. Mer information kommer så fort alla steg i processen är klara.
Smittskydd har bjudit in elevhälsochefer till dialog och information 17/9. Informationen handlar om hur
FOHM och smittskydd ser på handläggning av förkylda barn, när måste man vara hemma och hur länge.
Detta blir till information i någon form för skola, förskola och inte minst vårdnadshavare som blir viktig
att nå ut med.

FRÅGOR OCH SYNPUNKTER GÄLLANDE SCREENING
Det kommer in en hel del synpunkter och frågor gällande screening. Rutinen för screening är framtagen
utifrån FOHM skrift
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/798e562807464ebcb85287b09b21cda7/provtagn
ing-covid-19-sarskilt-boende-aldre.pdf Följande går att läsa på s.11
Screening
Med screening menas provtagning av symtomfria personer och är framför allt aktuellt i verksamheter
där personer bor och vistas mycket tillsammans, exempelvis i särskilt boende för äldre.
Regionala riktlinjer angående screening utformas av smittskyddsläkaren i samråd med regional
vårdhygienenhet.
Rekommenderad screening
• Alla (utom de som tas emot efter covid-19-infektion) som flyttar in på ett boende eller återkommer
efter sjukhusvistelse screenas. Det är önskvärt att provsvar finns till hands innan personen flyttar in, om
det är möjligt. Provet bör tas så nära inflyttning som möjligt. Vid negativt provsvar tas nytt prov tre till
fem dagar senare.
• Växelvårdade omsorgstagare provtas i samband med första växelvårdstillfället. Vid negativt provsvar
tas nytt prov tre till fem dagar senare. Anamnes är viktig för att bedöma risken för om omsorgstagaren
kan utsättas för smitta och därmed hur screening ska utformas. Därefter upprättas en individuell plan
för fortsatt uppföljning och provtagning.
• Personer med hemtjänst eller hemsjukvård provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse eller
korttidsboende. Vid negativt provsvar tas nytt prov tre till fem dagar senare.
Var som alltid noggrann med basala hygienrutiner och fysisk distansering i avvaktan på flytt och
provsvar.
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Det finns många olika sätt att lösa saker på och ingen rutin uppfyller allas önskemål. När vi gör en
justering utifrån synpunkter som inkommit så reagerar någon annan och tycker att den tidigare
skrivningen var bättre. Vi ser också att önskemålen är många om att göra så få revideringar som möjligt,
man hinner inte uppdatera sig ute i verksamheten.
Vi har full förståelse för att detta innebär merarbete för många av er oavsett var ni arbetar.
Tillsvidare ska samtliga vårdtagare som nämns i rutinen provtas om de inte sen tidigare har ett positivt
PCR-prov. Vi väljer inte själva om detta ska göras eller inte utan smittskydd väljer att följa FOHM
rekommendation.

Med vänliga hälsningar

Marie
Närvårdskoordinatorer
Region Sörmland
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