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Provtagning vid symtom och vid smittspårning för covid-19
hos kommunal vård- och omsorgspersonal inom
omsorgsverksamheter med personer som har hög risk att bli
allvarligt sjuka av covid-19
Följande, och liknande, omsorgsverksamheter ingår
•
•
•
•

särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor
(SÄBO)
hemtjänsten
dagverksamheter
verksamheter under lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)

Provtagning rekommenderas för
•
•

personal inom hälso- och sjukvård
personal inom omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli
allvarligt sjuka av covid-19

Personalprovtagning för kommunal vård- och
omsorgspersonal vid regionens sjukhus
Personalprovtagningsbodarna har drop-in (ingen tidsbokning behöver göras)
vid samtliga sjukhus. Under helg och vid ev. frånvaro under vardagar, är
provtagningsbodarna obemannade. Testkit hämtas/lämnas då i lådan som
finns placerad utanför provtagningsboden.
Du kan komma och hämta och lämna prov när du vill under provtagningens
öppettider. Observera att bank-ID krävs.
Du tar själv provet utomhus med kit för egenprovtagning och registrerar
med en QR-kod. Meddelande om att svar finns tillgängligt på 1177 kommer
via sms och/eller e-post. Prover som är tagna och inlämnade vid
personalprovtagningen prioriteras vid analys hos Unilabs.
Tas provet innan klockan 10.00 vid personalprovtagningarna vid regionens
sjukhus så bör svaret finnas på 1177.se samma dag men kan vid hög
belastning dröja till dagen efter.
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Öppetider vardagar: kl. 07.30-11.00
Öppetider lördag och söndag: kl. 07.30 – 10.00

Plats för provtagning:
Mälarsjukhuset: Provtagning utförs utomhus bakom hus E40 (utanför
infektions- och lungkliniken). Följ skyltning mot rum 21 från Entré 11.
Nyköpings lasarett: Provtagning utförs i en barack bakom vårdcentralen
Åsidan (hus N23)
Kullbergska sjukhuset: Provtagning utförs i en barack utanför entré 5
(bredvid ingången till Vårdcentralen Linden)

Personalprovtagning i kommunerna Gnesta, Trosa,
Strängnäs, Vingåker, Flen och Oxelösund
Testkit för personalprovtagning finns hos kommunerna som ansvarar för att
ha rutin för att dela ut till personal som behöver ta prov. Observera att bankID krävs. För att labbet ska veta att provet ska prioriteras för analys så
lämnas prover in i lådan i grön påse.
Varje verksamhet ansvarar för att förse sig med någon typ utav grön påse att
lämna in proverna i.
Inlämning av prov kan ske i låda vid vårdcentraler nedan på helgfria
vardagar 09-13.

Strängnäs vårdcentral
Gnesta vårdcentral
Oxelösunds vårdcentral
Trosa vårdcentral
Vingåkers vårdcentral (Doktor.se)
Malmköpings vårdcentral
Flens vårdcentral
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Undantag
Personal som saknar e-legitimation och personal med icke svenskt
personnummer kan inte ta prov genom detta personalspår. Om du behöver
testa dig och tillhör någon av dessa kategorier kontakta supporten
på provtagningcovid19@regionsormland.se

Beställning av testkit
Vid beställning av fler testkit för personalprovtagning kontaktar en av
kommunen utsedd person godsmottagning på Nyköpings lasarett,
Mälrsjukhuset eller Kullbergska sjukhuset för överenskommelse om tid för
upphämtning av testkit. Max antal testkit att beställa per hämtning är 1000 st
= 10 säckar.
Obs! upphämtning av testkit vid respektive sjukhus godsmottagning
ombesörjs av kommunerna själva.

Frågor
Eventuella frågor skickas till supporten:
provtagningcovid19@regionsormland.se
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