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Provtagning vid symtom på luftvägsinfektion 
inför flytt till SÄBO, korttidsboende och 
växelvård

Informationen gäller framför allt för sjuksköterskor inom kommunal vård.

Uppdaterat 2023-03-13 
Ny rubrik. 
Ändringar under gällande remissförfarande samt svarsrutin
Provtagning inför permanent eller tillfällig flytt till kommunalt boende.
Screening vid växelvård bortplockad.

Provtagning avseende covid-19, RS och influensa
Provtagning ska ske så snart det är praktiskt genomförbart efter symtomdebut.
Ingen bortre tidsgräns för provtagning finns, men i möjligaste mån rekommenderas provtagning 
inom 72 timmar från symtomdebut.

Remissförfarande dagtid, måndag - fredag:
 Ansvarig sjuksköterska i kommunen på enheten/området (symtom samt symtomdebut 

skall uppges på remiss) kontaktar ansvarig Hc.
 Viktigt att i provremissen ange vilket boende det handlar om i fritextrutan.
 Provet lämnas på Hc för vidare transport till sjukhuset.
 Vid känd covid-19 smitta på avdelning kan antigen test användas på nyinsjuknade 

patienter. Blir detta negativt bör PCR prov tas. Vid positivt antigentest kontaktas den läkare 
som ansvar för patient/SÄBO som omgående ska göra smittskyddsanmälan i SmiNet.

 Skulle en vårdtagare insjukna under helgtid kan sjuksköterska ta prov. Om PCR prov ska 
tas meddela läkaren som skriver remiss i Cosmic nästkommande vardag. Provet förvaras i 
kylskåp. Patient med symtom isoleras alltid i väntan på provsvar.

Svarsrutin dagtid: måndag - fredag
 PCR test: Ansvarig kommunsköterska bevakar provsvar via LINK. Funktion: Beställning 

och svar för att se provresultat. Vid positivt provsvar kontaktar kommunsköterskan Hc 
samt tar ansvar för att hygienrutiner förmedlas till berörda och att de efterlevs. 

Svarsrutin helger: 
 PCR test: Ansvarig kommunsköterska bevakar provsvar via LINK. Funktion: Beställning 

och svar för att se provresultat. Vid positivt kontaktar kommunsköterskan 
beredskapsjouren samt tar ansvar för att hygienrutiner förmedlas till berörda.

 Antigentest: Vid positivt antigentest för covid-19, kontaktas beredskapsläkare/jourläkare 
som ska göra smittskyddsanmälan i SmiNet.
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Provtagning inför permanent eller tillfällig flytt till kommunalt boende

Nedanstående gäller personer med luftvägssymtom eller känd exponering för covid-19 de senaste 
7 dagarna i samband med att de flyttar in på ett boende från eget hem. 

 Patient med luftvägssymtom eller känd exponering för covid-19 provtas med PCR 2 dygn 
innan inskrivning på SÄBO/Korttid.

 Vid negativt provsvar hos patient med känd exponering för covid-19 tas nytt prov tre till 
fem dagar efter ankomst till boendet. 

 Patient med symtom med negativt provsvar behöver ej provtas igen.
 Kommunens sjuksköterska tar provet, efter kontakt med HC för ordination, samt bevakar 

provsvar i Cosmic.
 Symtomfria personer som haft covid-19 de senaste 3 månaderna behöver inte provtas 

även om de är exponerade.
 Ansvarig kommunsköterska kontaktar vård- och omsorgstagarens Hc.
 Hc - ansvarig läkare där vård- och omsorgstagaren är listad ordinerar provtagning
 Vid ordination hämtas provtagningsmaterial på Hc efter överenskommelse.
 Provet lämnas på Hc för vidare transport till sjukhuset.
 Svarsrutin dagtid: måndag - fredag

Ansvarig kommunsköterska bevakar provsvar via LINK


