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Rutin för provtagning Covid-19 hos patienter 

inom Tibro kommunal hälso- och sjukvård  

Syfte  

Säkerställa att provtagning av patienter kan ske vardagar och helger i den 

kommunala hälso- och sjukvården. 

 
Rutin enligt nedan  
 
Ordination vardagar dagtid kl. 08.00 – 17.00  
Ordinarie läkare på vårdcentralen ansvarar för att ordinera provtagning.  
 

• För patienter tillhörande Närhälsan tar Sjuksköterska kontakt med 
hemsjukvårdsläkare Eric Bertholds inför ställningstagande och ordination 
för provtagning. 

• För patienter tillhörande Hälsocentralen tar sjuksköterskan kontakt med 
patientansvarig läkare inför ställningstagande och ordination för 
provtagning. 

 

 
Ordination helger dagtid kl. 08.00 – 17.00  
Beredskapsjouren ansvarar för att ordinera provtagning och dokumentera enligt 
ordinarie rutiner. Uppgifterna förs in i patientens journal på vårdcentralen. 
Beredskapsjouren kontaktas på telefonnummer 0770 – 110 288.  
 
 

• För patienter tillhörande Närhälsan tar Sjuksköterska kontakt med 
hemsjukvårdsläkare Eric Bertholds inför ställningstagande och ordination 
för provtagning och så även vid osäkerhet om eventuell ambulanstransport 
till sjukhuset. Detta enligt överenskommelse med E.B 
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• Beredskapsjouren kontaktas för patienter tillhörande Hälsocentralen under 
helgdagar och om Eric Bertolds ej är anträffbar för patienter tillhörande 
Närhälsan  

 

2020-09-16  
Sen denna rutin skapats har det tillkommit rutin gällande provtagning utifrån ”Lokal 
rutin screening och smittspårning av Covid -19 inom kommunal verksamhet ”för 
mer info se denna.  
Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg 
mailto:https://alfresco-
offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening%
20och%20smittsp%C3%A5rning%20av%20covid-
19%20p%C3%A5%20kommunala%20korttidsboenden%20och%20s%C3%A4rskil
da%20boenden%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre.pdf?a=false&guest=true 
 
 
Sjuksköterskan i kommunen ansvarar för att skriva ”allmän remiss för provtagning” 
till Unilab, vid ordination från ordinarie läkare och beredskapsjouren.  
På remissen anges mobilnummer till vårdcentralens läkare när ordination ges 
vardagar dagtid och mobilnummer till sjuksköterskan i kommunen vid provtagning 
på helger för återkoppling av provsvar. 
 
Ange covid-19 samt ”SÄBO” och namnet på det särskilda boendet, alternativt  
”hemsjukvård”, på remissen 
 
 
Provtagning  
 
Provtagningspinnar, pappersremiss och etiketter till Unilabs finns vid Korttidens 
förråd intill ssk-expedition, skickas via Närhälsans lab vardagar 
Vid ordinerade prover helgdagar transporteras dessa enligt nedan 
 
Sjuksköterska tar NP-prov med skyddsutrustning enligt anvisningar. 
 
Förvaring och transport av prover  
 
Alla covid-19 prover ska skickas till Unilab i Skövde för analys.  
Provet kan förvaras i kyl i väntan på transport. Avspritat prov transporteras helst i 
skyddshylsa.  
Provet skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla. 
Transport av prov till unilabs helger ombesörjs av kommunen och utförs av chef i 
beredskap som kontaktas på mobil 

mailto:https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening%20och%20smittsp%C3%A5rning%20av%20covid-19%20p%C3%A5%20kommunala%20korttidsboenden%20och%20s%C3%A4rskilda%20boenden%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre.pdf?a=false&guest=true
mailto:https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening%20och%20smittsp%C3%A5rning%20av%20covid-19%20p%C3%A5%20kommunala%20korttidsboenden%20och%20s%C3%A4rskilda%20boenden%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre.pdf?a=false&guest=true
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mailto:https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening%20och%20smittsp%C3%A5rning%20av%20covid-19%20p%C3%A5%20kommunala%20korttidsboenden%20och%20s%C3%A4rskilda%20boenden%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre.pdf?a=false&guest=true
mailto:https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47016/Screening%20och%20smittsp%C3%A5rning%20av%20covid-19%20p%C3%A5%20kommunala%20korttidsboenden%20och%20s%C3%A4rskilda%20boenden%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre.pdf?a=false&guest=true
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Provinlämning under helgdagar till Skaraborgs Sjukhus Skövde till unilabs. Unilabs 

ligger på gul gata vån 3. Ingång sker via huvudentrén till SKAS om denna är 

bemannad skall det räcka med att säga aktuellt ärende. 

Provsvar  
 
Vardagar dagtid meddelar unilab provsvar till läkaren på vårdcentralen. 
Vårdcentralens läkare kontaktar sjuksköterskan i kommunen. 
Sjuksköterska informerar enhetschef 
 
Kvällar och helger meddelar Unilab provsvar till sjuksköterska i kommunen.  
Kommunens sjuksköterska kan i samråd med ansvarig läkare vara kontaktperson 
till närstående om utfallet av provtagningen, detta i samråd.  

Sjuksköterska kontaktar chef i beredskap, se handläggningsstöd vid misstanke om Covid-

19 

 

20200409 

Rutin upprättad med grund av delregional rutin, VGR regional rutin och tidigare föreslagen 

rutin framställd av Hemsjukvårdsläkare Eric Bertholds och Enhetschef 

sjuksköterskeenheten Forouzan Magouli 

 

Regional rutin – Provtagning av patienter med misstänkt Covid-19 inom kommunal hälso- 

och sjukvård, t ex SÄBO 

https://alfresco-

offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45598/Provtagning%20pati

ent%20kommun%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true 

 

Delregional rutin för provtagning covid-19 hos patienter inom kommunal hälso- och 

sjukvård, verision 1  

Fastställd 2020–04–08 Styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg Beslutad via AU 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS

tore/c208bf26-5613-4498-8a35-

c7a9bb3024ec/Delregional%20rutin%20Provtagning%20covid-

19%20hos%20patienter%20i%20kommunal%20h%c3%a4lso-

%20och%20sjukv%c3%a5rd.pdf?a=false&guest=true 
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