
 Socialförvaltningen 

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialförvaltningen, Besöksadress: Centrumgatan 17 

E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 

Datum 

2020-05-12

Reviderad
2020-07-09 

Medarbetare inom socialförvaltningen  

Medarbetare som arbetar inom vård och 

omsorg 

Provtagning Covid-19 egentest för att återgå 
till arbete  

Bakgrund  

Syftet med provtagning är att möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt för 

strategiskt utvalda verksamheter. Provet utgör ett egentest för covid-19 av dig som 

uppvisar symtom på luftvägsinfektion.   

Egentest kan göras för att säkerställa om man har covid-19 eller inte och för att 

säkerställa arbetsgivarens behov av bemanning. Egentest är en frivillig överenskommelse 

mellan dig som medarbetar och din närmaste chef.   

Covid-19 är en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom och därmed anmälningspliktig. Det 

innebär att vid ett positivt svar måste du följa förhållningsregler enligt smittskyddslagen. 

Du får information kring åtgärderna i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad som vid positivt 

svar skickas ut till din mobil via direkttest.se  

Beskrivning  

Instruktion till medarbetare 

 Rapportera dig sjuk enligt vanliga rutiner så snart du känner förkylningssymtom

och inte kan arbeta samt kontakta ansvarig chef

 Vänta med egentest 24 timmar från första symtom.

 Följ de instruktioner som du och chef har kommit överens om för din provtagning.

Viktigt att tänka på innan provtagning: 

 Du ska inte inta drycker minst en halvtimma innan provtagning.

 Du ska inte äta halstablett eller tugga tuggummi minst en halvtimma innan

provtagning.
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Provtagning via självtest genomförs enligt följande: 

 Medarbetare identifierar sig med Bank-ID på direkttest.se och skriver in alternativt

scannar QR-koden på provröret

 Därefter tas egentestet enligt bifogad instruktion.

 Provsvar delges 1-2 dagar efter att provet är taget via direkttest.se. Ett SMS

skickas till medledare som sedan kan logga in med Bank-ID för att ta del av ditt

provsvar.

 Du kontaktar din chef när provsvar anlänt.

 Vid negativt provsvar kan du som medarbetare återgå i tjänst efter

överenskommelse med chef

Vid positivt provsvar: 

 Du som medarbetare får information kring åtgärderna i smittskyddsläkarnas

smittskyddsblad som vid positivt svar skickas ut till mobil via direkttest.se.

Förhållningsregler enligt smittskyddslagen måste följas.

 Du ska stanna hemma tills efter minst två symptomfria dagar. Om rethosta

kvarstår två dygn efter övrig symtomfrihet, ska man vara hemma tills det gått sju

dagar sedan symtomdebut

 Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktar medledaren 1177 eller sin ordinarie

vårdcentral/behandlande läkare. Positiva svar journalförs hos vårdgivaren

Så snart du fått resultatet av ditt prov meddela din chef och ta ett gemensamt besluta om 

återgång i arbete eller fortsatt sjukskrivning.  



Sida 3 (3) 

Frågor och svar 

Får arbetsgivaren informera om medarbetare är smittade av Corona eller tar 

egentest?  

En arbetstagares hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt är det tystnadsplikt 

som gäller för arbetsgivaren. En prövning ska alltid göras för att säkerställa att den 

enskilde eller någon närstående till denne inte kommer att lida betydande men om 

uppgiften röjs. 

Som offentligt anställd gäller offentlighets- och sekretesslagen (OSL), och i synnerhet 21 

kapitel som innehåller fler skyddande bestämmelser för arbetstagaren om just denna typ 

av tystnadsplikt och sekretess. Även 39 kap i samma lag är relevant. 

Att bryta mot lagstadgade tystnadsplikter är brottsligt och finns straffsanktionerat i 20 kap 

3 § brottsbalken. 

Får utsedd personal som lämnar ut testet berätta för kollegor om vem som gjort 

egentest?  

Vid anställning i Tibro kommun och socialförvaltningen undertecknar den anställde en 

försäkran om sekretess med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen. 

I och med att de utsedda personerna har fått i uppdrag att hantera känslig information 

som rör personal så råder det sekretess för dem enligt offentlighets- och 

sekretesslagen 21 kap 1 § och även 39 kap 1 § kan bli relevant. De har undertecknat 

ytterligare en försäkran om sekretess där dessa delar förtydligats för berörd personal. 

Utsedd personal som har i uppdrag att hantera egentesterna får inte kännedom om ditt 

provresultat. 

Provsvar är att betraktas som en känslig uppgift, 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 för Covid-19. 

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

 Patientsekretess 

Om du har insjuknat i Covid-19 och vid provtagningen så är du också patient vilket 

betyder att även patientsekretessen träder in för att skydda din integritet.  Du själv 

bestämmer om du vill berätta om ditt sjukdomstillstånd. Sedan om Regionen beslutar om 

åtgärder ex att göra smittspårning eller annat så gäller deras beslut.  

M ediavägledning 

Förvaltningen har tidigare skickat ut en vägledning med kontakt med media under 

pandemin. Inom socialförvaltningen värnar vi om yttrandefriheten för varje medarbetare, 

vilket innebär att alla har rätt att helt på egen hand prata med media.  

Socialförvaltningen önskar dock påminna och upplysa om de sekretessbestämmelser som 

gäller som ett sätt att öka medvetenheten om bestämmelserna.  
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