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Syfte och omfattning
Detta dokument beskriver provtagning avseende covid-19 på patienter som läggs in akut eller
elektivt. Rutinen är uppdaterad efter nytt beslut 2022-11-17.

Akuta inläggningar/ingrepp
Patienter som söker akut med symtom där man inte kan utesluta covid-19 ska provtas med PCR
(vanligtvis snabb-PCR) och vårdas som misstänkt infektion till dess misstanken eventuellt kan
avskrivas.
Patienter som söker akut utan symtom screenas generellt inte för covid-19. Lokala rutiner kan
förekomma. Se undantag nedan för patienter som skrivs in till geriatrikavdelning.

Elektiva inläggningar/ingrepp
Patienter med symtom provtas enligt ordinarie rutin för detta.
Patienter utan symtom screenas inte för covid-19. Lokala rutiner kan förekomma. Se undantag
nedan för patienter som skrivs in till geriatrikavdelning.

Screening av patienter som läggs in inom VO Geriatrik
Patienter som läggs in på avdelning 30A och 30B skall screenas för covid-19 innan de kommer till
avdelningen, detta gäller både akuta och elektiva inläggningar. Provsvar ska ha anlänt, och vara
negativt, innan patienten kommer till avdelningen. Om provet är positivt, men patienten bedöms
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som smittfri p g a nylig genomgången infektion, måste denna bedömning dokumenteras skriftligt i
journal och kommuniceras tydligt till ansvarig läkare på respektive geriatrikavdelning innan patienten
kan överflyttas. För att om möjligt korta svarstiden bör snabb-PCR användas för prov där man
behöver svar samma dag, om prov tas dagen innan, vid planerat övertag dagen efter, kan vanlig PCR
tas. Om PCR-svar dröjer får patienten överflyttas på jourtid efter att svar anlänt.
Då PCR kan vara positiv i flera veckor efter genomgången sjukdom, och sannolikheten för reinfektion
då är mycket liten, behöver patienter med en verifierad covidinfektion de sista 4 veckorna inte
screenas innan övertag.
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