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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 prov, såväl PCR (1400 kr) som
serologi (750 kr). 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 vårdcentral 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. Symtom på Covid-19, önskemål om provtagning
Provtagning (PCR) på personer som har symtom och befinner sig i tidig sjukdomsfas (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 provtagning via webbtidbok i 1177.se
 För den som inte har bank-id eller av andra skäl inte kan boka via telefon (018-617 35 64)
 Provtagning sker i Uppsala på Kungsgärdets vårdcentrum (Kungsgärdet 1, 2 och 3). Dessutom
finns provtagningsstation vid Tierps vårdcentrum, Östhammars vårdcentral och Enköpings
husläkarcentrum. Öppettider framgår av webbtidbok. Antalet stationer och öppettiderna kan
förändras utifrån förutsättningar och behov.
 Patienten kontrollerar själv sitt provsvar i journalen på nätet.
o Negativa provsvar föranleder ingen ytterligare kontakt från vården
o Provtagningsenheten ringer ut alla positiva provsvar inom 3 arbetsdagar, dessutom
skickas information via omvänt ärendeflöde i www.1177.se

3. Symtom hos personer vid särskilt boende eller annan kommunal vård och
omsorg
Indikationen 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 delar statistik över beställda prover och antal positiva resultat fördelat
på särskilt boende samt smittskyddsanmäler de som testats positivt där.
 Ansvarig läkare tar ställning till eventuellt ytterligare prov vid negativt svar. Vid positivt svar
kontaktas Vårdhygien 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
Screening görs när en brukare/patient ska byta eller flytta mellan olika boendeformer, påbörja vårdoch omsorgsinsats samt i vissa fall vid utskrivning från slutenvård[1].
Screening görs på personer utan symtom och är inte ett sätt att bedöma om personen behöver vara i
karantän i det nya boendet.
Vid växelvård rekommenderar Folkhälsomyndigheten screening i samband med första
växelvårdstillfället. Därefter sker provtagning utifrån anamnes för individen, efterfråga vid
förflyttning eventuell exponering samt sjukhusvård och symtom.
Screeningprov 1 tas där personen vistas innan flytten/start av insats, senast två dagar före flytt samt
vid slutenvård så snart det är möjligt utifrån vårdförloppet.
Screeningprov 2 tas där personen ska komma att vistas 3-5 dagar efter första screeningprovet
 Kommunens personal meddelar screeningbehov till ansvarig läkare (SÄBO-läkare eller läkare som
patienten är listad hos).
 Om brukaren saknar kommunal hemsjukvård kontaktas NVH Provtagningsenhet, 018-6173565
 Ansvarig läkare beställer 2 stycken PCR-prov, dels för provtagning innan flytt/start av insats, samt
för uppföljande provtagning dag 3-5.
 Provet tas av sjuksköterska vid aktuell vård och omsorgsverksamhet[2], etiketter hämtas på
närliggande vårdcentral
 Ansvarig läkare, eller den som vidimerar provsvaret, meddelar provsvaret till den vård och
omsorgsverksamhet där brukaren/patienten vistas.
 Vidimerande läkare ansvarar för att positiva provsvar handläggs enligt SmL

6. Serologi (antikroppsprov) utifrån patientens eget önskemål
Patienten betalar en egenavgift på 200 kronor för provet enligt samma system som gula taxan
(avgiftsbelagda intyg) och den ersättningen tillfaller enheten. Hälso- och sjukvårdspersonal, personal
inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst ska inte betala denna avgift för dem är det
avgiftsfritt. Den vårdcentral som tar provet ansvarar för att provsvar tillhandahålls. Detta sker lättast
genom att ge en skriftlig anvisning hur svaret hittas i Mina Vårdkontakter. De som inte har tillgång till
Mina Vårdkontakter ska kunna ringa vårdcentralen för att få sitt provsvar.
Utomlänspatienter, utomlandssvenskar och bosatta i Sverige som ännu inte har svenskt
personnummer som vistas i Uppsala län ska omfattas av den serologiska provtagningen som sker i
Region Uppsala. De betalar egenavgift på samma sätt som patienter bosatta i Uppsala län. Se under
rubriken Indikation i rutin: Covid-19 - serologisk provtagning SARS-CoV-2 .

[1]
[2]

Enligt riktlinje Samverkan vid utskrivning från slutenvården
Undantaget om prov 1 tagits vid utskrivande enhet inom slutenvård

Vårdcentralen beställer provet och är betalningsansvarig. Kostnaden för vårdcentralen är ca 220 kr
för varje serologiprov. Statens ersättning på 750 kr för varje taget serologiprov fördelas via
regionkontoret oavkortat vidare till beställande enhet. Det betyder att varje taget prov genererar 950
kr i intäkter (750 kr för personal) och 220 kr i utgifter. Ersättningen gäller retroaktivt för prover tagna
från och med 2020-06-01.
Varje vårdcentral bestämmer själva hur och i vilken omfattning de kan erbjuda serologisk
provtagning enligt denna indikation utifrån sina förutsättningar. Målet är att standardiserade
bokningslösningar som erbjuder effektiva provtagningsflöden ska kunna erbjuda såväl offentliga som
privata vårdgivare.
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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.

