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Information till vårdcentraler & kommuner Covid-19
TID FÖR PROVSVAR PCR
Flera frågor och synpunkter har inkommit då det gäller långa svarstider på PCR prover i södra länsdelen
från både sjukhus och i kommunen. EN granskning har skett av inlämnade prover från bestämda enheter
och vi ser att Unilabs håller sina svarstider från att provet kommer in till att provsvaret levereras i
journalen. Men det är många steg på vägen som påverkar tiden
1. Provet tas i kommunen och lämnas på vårdcentralen
2. Provet lämnar Vårdcentralen med ”labbil” en gång/ dag måndag till fredag vanligast tidig
förmiddag (om ni är osäkra, stäm av tiden med er vårdcentral)
3. Proverna körs enligt bestämd rutt till Unilabs MSE
4. Prover som anländer till Unilabs MSE på förmiddagen analyseras och svar finns samma dag kl 16
5. Prover som anländer eftermiddag och kväll analyseras och svar finns dagen efter kl 12
6. Svaren läggs in i journalen och ansvarig läkare ser då svaret
7. Läkaren lämnar ut ansvaret till berörda enligt gällande provtagningsrutin, smittspårningsrutin
och screeningrutin

De går lika bra att lämna sina prover direkt på lab på Nyköpings lasarett, givetvis enklast för
”sjukhuskommunerna”
Om prov lämnas till lab NLN senast kl. 9 på fm finns svar kl 16 samma dag
Om prov lämnas till lab NLN senast kl. 15.30 på em finns svar kl 12 dagen efter

LOKAL PROVTAGNING TROSA OCH STRÄNGNÄS
För att avlasta provtagningsstationerna för PCR ( pågående luftvägssymtom) i Eskilstuna och
Nyköping utökar vi från v 40 ( nu på måndag) med en ambulerande provtagningsbuss.
Bussen kommer att finnas i Strängnäs måndag, onsdag och fredag. Trosa tisdag o torsdag
Plats blir vid Stora parkeringen bakom Resecentrum i Strängnäs och på Tomtaklintgatan utanför
vårdcentral/ skola i Trosa
Bokning sker som vanligt via 1177.se (och har redan startat med ca 10 bokningar i Strängnäs på
måndag )
Katrineholmsområdet har mer ledig kapacitet och därför har vi i det här läget fokuserat på att
utöka i norra och östra/södra delen av länet.
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SCREENING 72 TIMMAR

I går fattades beslut om att ändra tiden för PCR-provtagning inför utskrivning från sjukhus till
SÄBO/ Korttidsboende samt flytt mellan olika kommunala eller privata boendealternativ. NU
gäller att ett prov ska tas senast 72 timmar innan utskrivning/ flytt.
När det gäller patienter som skrivs ut från sjukhus med hemtjänst och eller hemsjukvård så
gäller precis som tidigare att provet ska tas skyndsamt efter hemkomst.
Rutin för screening - provtagning inflyttning, återkomst eller tillfällig placering SÄBO och
korttidsboende äldre
OBS! Rutinen gäller utskrivning från sjukhus oavsett om patienten skrivs ut från somatisk eller
psykiatrisk vård

RESOR TILL OCH FRÅN VÅRDEN
Olika frågor har kommit till regionen och smittskydd gällande olika typer av resor som sjukresa,
seniortaxi och färdtjänst mm. Det handlar både om resor för patienter med konstaterad smitta
och resor för riskpatienter som inte har covid-19. Regionen arbetar med frågan utifrån vad som
gäller i dag och vad som behöver tydliggöras och lösas. Information ges till Länsstyrgruppen så
fort det är klart och via informationsbrev.

PCR BARN OCH UNGA FÖRSKOLEKLASS – 15 ÅR

Med vänliga hälsningar

Marie
Närvårdskoordinatorer
Region Sörmland

SID 2(3)

2002-09-25
Dokumentnummer

SID 3(3)

