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Provtagning av patienter med misstanke om Covid 19 inom kommunal 

hälso- och sjukvård utförd av kommunens ssk 

Lokal rutin 

Denna rutin är ett komplement till den regionala rutinen; 

Rutin för provtagning i hemmiljö avseende covid-19 i primärvården* 

fr o m 2020-05-25** 

 

 
Kommunens ssk tar över ansvar för provtagning på patienter med symtom på Covid 19 

allteftersom samtliga delar enligt nedan är på plats på de olika boenden inkl HSV områden. 

Ordination på provtagning är en läkarordination. 

1. Varje vårdcentral utbilda ssk på det boende som de ansvarar för inklusive de 

hemsjukvårdsområden som ligger i närheten av boendet. 

För förteckning över aktuella ssk kontaktas boendets ssk eller deras chef. 

1. Till varje boende överlämnas relevant antal provtagningsmaterial av ansvarig 
vårdcentral. Vid uppstart och utifrån dagens läge bedöms det att 4-5 st/boende är 
en lämplig mängd. 

2. Mängd provtagningsmaterial kompletteras efterhand av den som lämnar provet så 
att det upprätthålls mängd på 4-5 st på varje boende (den mängden ska vara 
tillräcklig även för närliggande HSV områden). 

3. Ansvarig vårdcentral kommunicerar med boendet kring renamn på pat. som bor 
respektive boenden oavsett regi. 

4. Ansvarig vårdcentral lämnar till sitt samarbetsboende ifyllda remisser och 
streckkoder på varje patient utifrån lista. 

5. Prover tagna på VOBO kan lämnas på närmas vårdcentral. 
6. En mängd onamnade etiketter med streckkoder lämnas av vårdcentral till 

ansvarsboende för vidaredistribuering till närliggande HSV områden då hantering 
för OB är annorlunda än för VOBO. 
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För ordinärt boende gäller följande 

1. SSK hämtar provtagningsmaterial på närliggande boende/alternativt förvarar några 

kit med provtagningsmaterial på expeditionen. 

2. Vid provtagning märks rören med etikett utskriven på etikettskrivare (ska beställas till 
varje enhet + jourexp).  

3. Rören lämnas på närmsta vårdcentral, där rören märks med streckkod. Motsvarande 
antal provrör + pinnar får i retur. 

 

OBS!  

Under storhelger blir ordination på provtagning generell. Detta innebär att provtagning 
inom ramen för smittspårning utförs utan att läkare har ordinerat det. Utförda 
provtagningar meddelas näst kommande vardag.   
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