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Provtagning för Covid-19 på patienter på säbo, 
korttidsboende, hemsjukvård, LSS-boenden samt med 
personlig assistent i kommunerna i Värmland
Gäller för: Vårdcentralsområde norra Karlstad, Vårdcentralsområde norra Värmland, 
Vårdcentralsområde södra Karlstad, Vårdcentralsområde västra Värmland, Vårdcentralsområde östra 
Värmland 

Bakgrund
Det primära syftet med provtagning och diagnostik av covid-19 är att identifiera fall inom sjukvård, 
omsorg och institutionsboende. Genom att erhålla diagnos kan verksamheten utifrån en 
riskbedömning vidta skyddsåtgärder för att minimera smitta inom sjukvård, omsorg och 
institutionsboende till vårdtagare och andra sårbara grupper. Risken för vård-, omsorgs- och 
institutionsrelaterad spridning minskar och därmed bromsas ytterligare ökad belastning på dessa 
system.

Klinisk mikrobiologis rutin SARS Coronavirus 2 gäller. Observera att provtagningstekniken måste vara 
korrekt - se gärna instruktionsfilm på Smittskydd Värmlands hemsida!

Det är inte meningsfullt att provta personer som haft symtom länge eftersom analysen har låg 
känslighet vid lindrig sjukdom när mer än 7 dygn har förflutit sedan symtomdebut.

Provtagningsindikationer
Infektionen orsakar varierande grad av luftvägsinfektion inklusive svår lunginflammation. Symtomen 
kan vara ett eller flera av följande; feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i 
muskler och leder, illamående. Lindriga symtom är vanliga. Smittsamheten varierar, men en person 
är som mest smittsam i början av sjukdomsförloppet. 

Patienter inom kommunal vård och omsorg som insjuknar akut med symtom enligt ovan ska provtas 
så snart som möjligt. Om prov taget tidigt i sjukdomsförloppet är negativt bör man överväga ny 
provtagning efter 1–2 dagar om misstanken kvarstår.
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Provtagning
Kommunens sjuksköterska kontaktar aktuell vårdcentral för bedömning om prov bör tas, se 
provtagningsindikationer ovan.

Ansvarig läkare på vårdcentral ordinerar provtagning och ansvarar för bevakning av provsvar. Denne 
blir också behandlade läkare enligt Smittskyddslagen vid positivt svar.

Provtagningslogistiken anpassas efter lokala förutsättningar och kan med fördel ske genom 
samarbete mellan ansvarig vårdcentral och aktuell sjuksköterska i kommunen. 

Personal som tar provet skall ha skyddsutrustning enligt gällande rutin.
För provtagningsteknik hänvisas till film på Smittskydd Värmlands hemsida.

Kontaktuppgifter jourtid

Karlstad, Grums, Kil, Hammarö, Forshaga: 

På helger ordineras provet av läkare på luftvägsmottagningen mellan kl 08.00-21.00

Kommunen kontaktar luftvägsmottagningen på telefonnummer 010–83616618

Arvika, Eda, Årjäng, Säffle:

På helgen ordineras provtagning via jourhavande läkare kl 9:00-17:00

 Jourcentral Arvika: Tjänstgörande läkare på LI-mottagning 010-83 126 39
 Jourcentral Säffle: Jourhavande distriktsläkare 076-114 87 38

Kristinehamn, Storfors, Filipstad:

På helgen ordineras provtagning via kontakt med beredskapsläkare.

Hagfors, Munkfors, Sunne, Torsby:

På helger ordineras provet av beredskapsläkare som nås via växeln.
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