
  

 

 
 

 

Provtagning av person med beslut enligt SoL  
Gäller personer i ordinärt boende med t.ex. hemtjänst, trygghetslarm, boendestöd, 
avlösarservice i hemmet, personlig assistans m.m. och som inte är inskrivna i 
hemsjukvården. 
 

Denna rutin gäller, tillsammans med regiongemensam rutin ”Beslut tillfällig rutin 
avseende Covid-19 provtagning av patienter med beslut enligt SOL”. 
 
 
Vid misstanke om smitta Covid-19 finns behov av provtagning eftersom 
skyddsutrustning ska användas inom vård- och omsorgsarbete vid 
smitta/misstänkt smitta.  
 

• Uppmärksamma nytillkomna influensaliknande symtom hos person/kund; hosta, 
feber, andningssvårigheter, hög andningsfrekvens, muskelvärk, ovanlig trötthet 
samt allmän sjukdomskänsla. 

  
• Person/kund ombeds att i första hand själv, eller med hjälp av närstående, 

kontakta sin vårdcentral för Covid-19 provtagning. Hen ringer då vårdcentralens 
vanliga nummer. 
 

• Personalen kan också, med kunds samtycke, vara behjälplig med att kontakta 
vårdcentralen. I de fall personalen ringer samtalet till vårdcentralen kan 
telefonnummer enligt kontaktlista användas. 

 
• Tid bokas för Covid-19 provtagning på personens listade vårdcentral. Provtagning 

kan också genomföras vid hembesök av sjuksköterska eller undersköterska från 
patientens listade vårdcentral.  
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• Personalen måste få information/informera sig om att kontakt har tagits med 
vårdcentralen och att läkare ordinerat provtagning. Skyddsutrustning börjar 
användas i samband med beslut om provtagning. 
 

• Vid provtagningstillfället informeras kunden muntligt och skriftligt om provet och 
vad som gäller vid positivt prov. Det är lämpligt att patienten redan vid 
provtagningen skriftligt godkänner att informationen om provresultatet delas till 
aktuell chef i kommunen.  

 
• Provsvar meddelas ordinerande/ansvarig läkare som meddelar provsvar till 

kund/patient.  
 

• Vårdcentralen meddelar provsvar till kontaktperson på Socialförvaltningen som i 
sin tur meddelar aktuell chef. 
 

• I de fall där det finns misstanke om smitta men provtagning av någon anledning 
inte är genomförd/kan genomföras kontaktar personalen sin chef. Bedömning 
görs kring uppkommen situation. Kvarstår misstanke om smitta, Covid-19, så 
påbörjas användning av skyddsutrustning.  
 

• Att provtagning är beslutad/ genomförd rapporteras (0340–88568) 
av enhetschef till kontaktperson på Socialförvaltningen.  
 

• Där utföraren beslutat att skyddsutrustning ska användas, utan att prov tagits, ska 
också rapporteras till kontaktperson (0340–88568) 

 
 

 
Kontaktlista: 

VC Västra Vall 0340 - 48 21 00                    Tonval 9 
VC Veddige 0340 - 48 20 60                   Tonval 9 
VC Tvååker 0340 -   48 22 15                   Tonval 9 
VC Håsten 0340 - 48 20 10                  Tonval 9 
VC Läjeskliniken 0705 52 22 08 
VC Husläkarna 
Varmbadhuset 

0340-62 75 45 
 

VC Neptunuskliniken Sjukhusets växel 0340 - 481000, begär  
Neptunuskliniken, och uppge att du är hemtjänstpersonal 
och att det gäller provtagning Covid -19 
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