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Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19
Revidering provtagning Nasofarynx
Då Unilabbs har en stor volymökning på antal prover som ska analyseras
måste de göra olika spår/processer för att klara av hanteringen. Detta leder till vissa
förändringar. För er som arbetar på Vårdcentral eller i kommunal hemsjukvård gäller
förändringen hur vi ser till att sekretet finns i provröret och att pinnen tas bort.
Nedanstående gäller
Provtagningsinstruktion
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.
 Placera pinnen i röret med transportvätska. Skaka av pinnen kraftigt i röret. Ta ur
pinnen ur röret
 Skruva på locket ordentligt så att vätska inte läcker ut.
 Pinnen kastas i vanliga soppor
Om en pinne finns i provröret när provet kommer till vårdcentralen skickar ni det som det är
men påminner att vid nästa tillfälle ska pinnen tas ur.
Unilabs har inte hunnit ändra på alla ställen i deras instruktioner men det justeras så fort de
kan.
Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform

Övriga odlingar
Det kommer nu en hel del felaktiga andra odlingar till Unilabs där verksamheterna tvingas ta
om provet för att man tagit bort pinnen även i dessa odlingar OBS! För alla andra odlingar
ska pinnen vara med i provröret som vanligt. Tex halsodlingar, sårodlingar mm Instruktionen
lyder




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.
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Närvårdskoordinatorer
Vi är sedan 1 april två Närvårdskoordinatorer. Rekrytering till västra länsdelen har påbörjats.
Tillsvidare hjälps vi åt med hela länet efter bästa förmåga



Eva Faltin, 072-145 04 96 (norra länsdelen)
eva.faltin@regionsormland.se
Marie Håkansson, 072-147 96 78 (södra länsdelen)
marie.hakansson@regionsormland.se

Trevlig helg!

Eva och Marie

