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Chefer Vård och omsorg Tibro kommun  

Checklista för chef – provtagning covid-19  

Provtagning är för att säkerställa om en medarbetare inom vård och omsorg har covid-19 

eller inte. Provtagning är en del av att förhindra smittspridning av covid-19.   

Covid-19 är från och med 1 april inte längre klassad som en samhällsfarlig och 

allmänfarlig sjukdom dock anmälningspliktig. Det innebär att vid ett positivt svar måste 

personen följa förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Medarbetaren får information 

kring åtgärderna i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad som vid positivt svar vid PCR 

provtagning skickas till mobiltelefonen via direkttest.se. Vid antigentest skall 

smittskyddsblad lämnas ut.  

Säkerställ alltid att medarbetare inte kommer till arbetet om de inte känner sig fullt friska 

och att de lämnar arbetsplatsen vid debut av symtom förenliga med covid-19. 

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 

– vid infektionssymtom som beskrivs för covid-19  

Provtagning omfattar vård- och omsorgspersonal och de medarbetare som träffar 

brukare/patienter i sitt arbete, enligt nedanstående instruktion.  

Personal inom vård, äldreomsorg, LSS och daglig verksamhet. 

 

Instruktion till ansvarig chef. 
 

1. Bedöm om behovet av provtagning är aktuellt utifrån följande situationer (A eller 
B): 
 
A. Sjukanmälan har mottagits från medarbetaren och nedanstående fråga 
besvaras med JA: 
 
- Finns förkylningssymtom (så även av lindrig art) såsom hosta, andnöd, halsont 

och feber, symtom som bortfall av lukt- och smaksinne, allmän sjukdomskänsla 

med trötthet, huvudvärk, muskelvärk och mag-tarmbesvär, exempelvis diarré  
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B. Provtagning – smittspårning – screening inom slutenvård och omsorg  

 
 
Smittspårning i vård och äldreomsorg är en viktig insats för att skydda individer 
med hög risk för allvarliga konsekvenser till följd av covid-19 infektion. Därför är 
frikostig testning viktig i sådana miljöer. Patienter, omsorgstagare och personal 
rekommenderas alltid testning om de har symtom som kan vara covid-19 i enighet 
med rådande provtagningsindikation 
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2. Informera om att medarbetaren får boka provtagning via sin vårdcentral och då 
ange att hen arbetar inom vård och omsorg och vad indikationen med 
provtagningen är – symtom eller smittspårning.   
För kännedom – Närhälsan Tibro kan komma att bedöma att provtagning utförs via 
antigentest, detta meddelas medarbetaren vid kontakten 
 

3. Informera medarbetaren om att kontakta dig som chef så snart provsvar kommit. 
Om provsvar inte meddelats inom 72 timmar bör vårdcentralen kontaktas för att 
efterfråga svaret via lab. 
 

4. Vid positivt provsvar ska medarbetaren följa rekommendationerna som följer med 
provsvaret. Uppmana medarbetaren att själv ta kontakt med sin vårdcentral för att 
så snabbt som möjligt få instruktioner gällande smittspårning. 

 

Provsvar 

• Provsvar meddelas via sms.  

• Är prov taget ska medarbetaren vara kvar hemma tills provsvar finns även om det 

hunnit gå 48 timmar med symtomfrihet. 

• Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktar medarbetaren 1177 eller sin ordinarie 

vårdcentral/behandlande läkare. 

• Medarbetaren följer sedan givna ordinationer och förhållningsregler. 

• Provsvar är att betraktas som en känslig personuppgift enligt GDPR och får inte 

registreras utan medarbetarens medgivande. Provsvaren går till medarbetaren och 

därav behövs ej samtycke. För mer information om GDPR och provtagning Covid-

19, se https://www.datainspektionen.se/nyheter/coronavirus-och-personuppgifter/ 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/2e6c82b6-ad27-4ea3-8ba9-1885e5bd60ad/220209%20Smittsp%c3%a5rning%20instrukt%20l%c3%a4kare%20smittsp%c3%a5rning.pdf?a=false&guest=true
https://www.datainspektionen.se/nyheter/coronavirus-och-personuppgifter/

