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Vanligare att patienter/ brukare nekar provtagning
Många av våra patienter/brukare har
provtagits många gånger det senaste året. Allt
fler säger nej då de är vaccinerade och har fått
nog av provtagning. Det är framför allt vid
screening som man inte vill bli provtagen men
även vid smittspårning,
Rutinerna för provtagning vid symtom,
smittspårning och screening gäller
fortfarande. Inga ändringar är aktuella från
Folkhälsomyndigheten och covid är
fortfarande bedömd som en samhällsfarlig
sjukdom. Detta innebär att man som
medborgare har en skyldighet att lämna prov.
Dock får ingen tvångsprovtagning ske.
I de fall patienter/brukare vägrar provtagning
gäller följande
1. Sjuksköterska, ssk, som ska ta provet på
korttids/SÄBO /LSS eller ordinärt boende
ansvarar för att informera om varför det
är viktigt att ta provet. Om

patienten/brukaren ändå tackar nej
(nekar) informerar ssk personen om att
hen informera ansvarig läkare och att det
skrivs in i respektive journal.
2. Ssk i kommunen informerar Vårdcentralen
via fristående meddelande i Prator att
patienten fått information men tackar nej
till provtagning. Ssk skriver i kommunens
journal att ”patienten är informerad om
vikten av provtagning, tackar nej till
provtagning och att ansvarig läkare på
Vårdcentralen informerats”
3. Samordningssköterska tar emot
meddelandet i Prator. Respektive
Vårdcentral beslutar vem som ska
dokumentera detta i journal och hur
ansvarig läkare informeras.
”Patienten har ordinerats PCR prov för
symtom/smittspårning/screening men
tackar nej till provtagning

OBS! När patient/brukare tackar nej (nekar) provtagning är det oerhört viktigt att vara observant på
symtom. Vid smittspårning informeras smittskydd och vårdhygien så de kan fatta beslut om ev. extra
åtgärder för att begränsa misstänkt smitta.
Tillägg har gjorts med nytt stycke i följande rutiner
Rutin för screening - provtagning av personer som skrivs ut från sjukhus, har vård och omsorg eller
SSIH oavsett boendeform eller flyttar mellan boendeformer.
Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform
Smittspårning i kommunal och privat vård och omsorg inom olika boendeformer och med hemtjänst
eller hemsjukvård gällande Covid-19

2021-08-27

Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19
Screening vid växelvård- individuell bedömning
Flera verksamheter har hört av sig om
screening vid växelvård. Vill påminna om att
det ska göras en individuell bedömning om
screening måste ske, inte slentrianmässig
provtagning.
Sjuksköterska behöver tillsammans med
närstående och t. ex hemtjänst bedöma
smittrisken. Några exempel
Träffar patienten enbart ex sin hustru i
hemmet och dessutom är hustrun inte ute i
samhället och inga sociala kontakter, varor
beställs och levereras till hemmet. Hustrun har
inga symtom. Då behöver inte regelbunden
screening ske. Men vid ett tillfälle visar det sig
att hustrun haft ett besök av en väninna när

maken var på korttids och nu är väninnan sjuk
i covid. Vid detta tillfälle bör screening ske.
Är det där emot en patient med mkt
hemtjänst, många barn och barnbarn som
besöker hemmet. Det finns brister i hygien, då
ska absolut screening ske.
Det kan också vara så att en patient har enbart
larm, i övrigt är det maken som sköter både
hushållet och omvårdnaden. Men under
senaste veckan har man larmat regelbundet
nattetid och just nu har flera i nattpatrullen
insjuknat. Då bör provtagning ske.
FOHM är tydliga med att ingen skillnad ska
göras i bedömning om provtagning om
patienten är vaccinerad eller inte, du kan både
smitta och insjukna trots vaccination.

Ny Närvårdskoordinator
Vi är så glada för vår nya kollega som börjar 30 augusti. Hon heter Agneta Karlsson och hennes
senaste uppdrag är som chef i Oxelösunds kommun. Agneta kommer att ha huvudansvar för västra
länsdelen. Ni når Agneta tillsvidare på Agneta.I.Karlsson@regionsormland.se

Med vänlig hälsning

Närvårdskoordinatorerna

