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Bakgrund
Utifrån provtagningsindikation är flödena för provtagning indelade i sex spår vilka beskrivs nedan.
Ersättning utgår i efterhand till beställande enhet för varje taget PCR-prov. Detta gäller retroaktivt
från och med 2020-06-01. Förändringar i denna version jämfört med föregående är gulmarkerade.

1. Medicinsk vägledning
Denna indikation gäller när personer söker vård för sjukdomssymtom. Spåret involverar endast den
vårdenhet där personen söker vård. Patientens läkare beställer själv prov som tas på vårdcentralen
och ansvarar för uppföljningen. Detta gäller såväl serologi som PCR.

2. Provtagning vid symtom på Covid-19 samt provtagning vid smittspårning
Provtagning (PCR) på personer som har symtom och personer som uppmanats att provtas i en
smittspårning, till exempel under en familjekarantän (även personer som tillfälligt vistas i Region
Uppsala) kan boka provtagning enligt nedan. Provtagning av vård och omsorgspersonal sker enligt
separat rutin, Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal




Provtagning bokas in via webbtidbok i 1177.se
För den som inte har bank-id eller av andra skäl inte kan, bokas via telefon (018-617 35 64)
Provtagning sker på någon av de på 1177 angivna provtagningsstationerna. Öppettider
framgår av webbtidbok. Antalet stationer och öppettiderna kan förändras utifrån
förutsättningar och behov.

Provtagningsenheten skickar ett omvänt ärende via www.1177.se med provsvar till alla. De som
testats positivt informeras även muntligen enligt SmL av läkare (vid mycket hög belastning kan detta
steg hoppas över och patient kontaktas istället direkt av smittspårare). För de som saknar tillgång till
1177 kan kontakta provtagningsenheten kontorstid på 018-617 35 64 för provsvar.
Provtagning av barn med anledning av symptom som inte behöver bedömas av vårdpersonal kan
bokas från och med förskoleklass. Anvisningar om hur provtagning bokas finns på Boka tid för
provtagning covid 19 (PCR-prov).

3. Symtom hos personer vid särskilt boende eller annan kommunal vård och
omsorg
Indikation är att identifiera Covid-19 smitta som orsak till symtom. PCR-prov tas på personer som
har symtom och bor i särskilt boende eller har annan kommunal vård och omsorgsinsats. För
personer som endast har insatser utan att vara inskriven i kommunal hemsjukvård gäller
informationen i sista stycket. Brukarens ansvariga läkare (SÄBO-läkare eller listningsbärande
husläkare) avgör om provtagning är indicerad.
 Ansvarig sjuksköterska (eller för enheter utan legitimerade sköterskor annan ansvarig)
kontaktar provtagningsenheten telefonledes (018-617 35 65)
 Provtagningsenheten journalför information och bokar in provtagning.
 Provtagning utförs av boendets personal i första hand men provtagningsenheten kan
assistera och instruera efter överenskommelse.
 Provtagningsenheten lämnar ut både positiva och negativa provsvar till sjuksköterska.
 Provtagningsenheten smittskyddsanmäler de som testats positivt där.
 Ansvarig läkare tar ställning till eventuellt ytterligare prov vid negativt svar. Vid positivt svar
kontaktas Smittspårningsenheten för vård och omsorg (018-617 39 60) för bedömning av om
smittspårning ska initieras (spår 4)

För personer med kommunala omsorgsinsatser men som inte har kommunal hemsjukvård bör
personalen vid mer uttalade symtom kontakta listningsbärande vårdcentral. Vid lindrigare symtom
kan provtagning vid provtagningsstation vara lämplig. Om inte detta är möjligt kan
Provtagningsenheten kontaktas direkt via telefon för rådgivning och hjälp med vidare handläggning.

4. Smittspårning vid känd smitta på särskilt boende eller i annan kommunal
vård och omsorg
Flödet för smittspårning med PCR-provtagning inom kommunal vård och omsorg utgår från känd
Covid-19 smitta hos brukare eller personal och utförs enligt rutin, Covid 19 - Provtagningsenhet vid
NVH för patient och personal . Personalens provsvar meddelas på samma sätt som beskrivs i spår (2).

5. Indikation och rutin för screening
Från och med den 16 augusti 2021 ska brukare/ patienter utan symtom inte längre screenas när de
byter eller flyttar till särskilt boende, korttidsplats, växelboende, ordinärt boende med kommunal
insats samt vid utskrivning från slutenvård1 enligt beslut av RSSL och HSVO 2021-08-10.

6. Serologi (antikroppsprov)
Sedan första april 2021 ska inte längre serologisk provtagning utifrån patientens eget önskemål
genomföras. Detta beslut grundar sig på att Folkhälsomyndigheten ändrat sin rekommendation
enligt ovan och att regionerna inte får ersättning för serologisk provtagning på den indikationen.
Serologisk provtagning för SARS-CoV-2 som initieras av läkare eller i forskningssyfte fortgår som
tidigare.
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Revisionsdatum
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Nytt dokument.

2020-07-30

Publicerad revision av följande

Tillägg med förtydligande om serologisk provtagning (antikroppar) för utomlänspatienter,
utomlandssvenskar och bosatta i Sverige som ännu inte har svenskt personnummer som vistas i
Uppsala län under rubrik 6. Serologi (antikroppsprov) utifrån patientens eget önskemål.
Förfarandet vid screening (rubrik 5) har förtydligats och att det gäller vid förflyttning mellan
boendeformer, då ny kommunal vård och omsorgsinsats påbörjas samt förfarande vid växelvård.
2021-01-26 Generell uppdatering av Mats Martinell och Helena Sippola samt Smittskydd.
2021-05-11 Uppdatering av Fredrik Settergren, Provtagningsenheten och Smittskydd. Provtagning
avseende serologi (antikroppsprov) är justerad då det enbart görs utifrån läkarordination och i

1

ViS - Samverkan vid utskrivning från slutenvård.

forskningssyfte. Rubriken justerad efter det. Provtagning i smittspårningssyfte har justerats och
provtagning av barn tillagts.
2021-07-15 Dokumentet justerat till följd av förändrade screeningrutiner avseende ordinärt boende
enligt beslut i RSSL om deskaleringsplan 2021-06-30.
2021-08-11 Punkt 5. Indikation och rutin för screening i dokumentet är justerat till följd av beslut om
att inte längre screena patienter/ brukare utan symtom vid flytt, byte mellan olika typer av boenden
eller utskrivning från slutenvård enligt beslut i RSSL och HSVO 2021-08-10.

