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Provtagning covid-19 patientnära personal i vård och
omsorg
Gäller för: Hälso- och sjukvård, Kommunal vård och omsorg

Bakgrund
Den storskaliga provtagningen av allmänheten vid symtom på covid-19 avslutades i februari 2022.
Sedan dess kvarstår en rekommendation om provtagning vid symtom som kan tala för covid-19 för
personer med medicinsk indikation, patienter och brukare samt patientnära personal i vård och
omsorg – var god se Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 —
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Rekommendationen för provtagning gäller även studenter med klinisk praktik förlagd inom vården
(VFU) under praktikperioderna.
PCR-test och positivt provsvar

Patientnära personal och studenter i vård och omsorg som insjuknar med symtom som kan tala för
covid-19 ska provtas med PCR-test. Vid positivt provsvar ska förhållningsregler enligt smittskyddsblad
följas.
Smittskyddsblad, Covid-19 patientinformation
Smittskyddsblad, Covid-19 läkarinformation
Antigentest

Snabbtester/självtester för hemmabruk rekommenderas inte för vårdpersonal med symtom
misstänkta för covid-19. Om antigentest ändå tas på patientnära personal inom vård och omsorg och
utfaller positivt, till exempel antigentest som tas på arbetsplatsen, ska medarbetaren snarast provtas
med PCR-prov och stanna hemma i väntan på provsvar.
Genomgången covid-19 senaste 3 månaderna

Person med genomgången covid-19-infektion de senaste 3 månaderna behöver i normalfallet inte
provtas. Stanna hemma tills allmänt förbättrad och allmäntillståndet tillåter återgång i arbete.
Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 — Folkhälsomyndigheten
(folkhalsomyndigheten.se)

Provtagning för covid-19 för patientnära personal inom vård och omsorg
Provtagning vid symtom eller i samband med smittspårning erbjuds från och med 2022-03-31 genom
att egenprovtagningskit hämtas och lämnas i särskilda lådor placerade på olika ställen i länet. För
aktuella provtagningsplatser och öppettider se 1177.se; Lämna prov för covid-19 i Värmland - 1177
Vårdguiden
Ingen bokning krävs. Provtagningskit kan hämtas i avsedd låda och registreras sedan med hjälp av elegitimation via 1177.se enligt nedan.
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Förutsättningar för egenprovtagningen är att medarbetaren har giltig e-legitimation.
Om medarbetaren saknar e-legitimation behöver hen kontakta sin ordinarie vårdcentral för att bli
provtagen där.

Så här genomför medarbetare provtagning
1. Testkitet hämtas från närmaste låda, under angivna öppettider, se länk till 1177.se ovan. Ingen
tidsbokning krävs.
2. Testet genomförs hemma eller i bilen. Provet registreras sedan på 1177.se enligt alternativ A
eller B nedan.
A. Skanna QR-koden med mobilens kamera eller en QR-app. Följ länken som visas och logga in.
Om du inte kan läsa QR-koden med din mobil gör du så här:
B.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Öppna en webbläsare och ange adressen: http://pep.1177.se/testkit. Logga in och registrera
numret som står under QR-koden.

Välj erbjudande ”Egenprovtagning covid-19, patientnära personal inom vård och omsorg”

Fyll i uppgifterna som efterfrågas.
Klicka på ”Slutför beställningen”.
Säkerställ att beställningen är genomförd innan du lämnar webbsidan.
Provet lämnas in på avsedd plats i lådan igen.
Spara instruktionslappen med QR-koden tills du har fått ditt provsvar.

Provsvaret





Om du har ställt in aviseringar från 1177.se får du en avisering via sms eller e-post när
provsvaret är klart.
Svaret på provet får du genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se.
När provet är klart kommer du att få ett av tre möjliga provresultat: Du har covid-19, du har
inte covid-19 eller tekniskt fel (ej bedömbart).
Medarbetaren ansvarar för att meddela närmaste chef om svaret alternativt om provtagning
inte skett.

Provtagning i samband med smittspårning
I vissa situationer kan provtagning även av symtomfria medarbetare vara aktuell, i dialog med
Smittskydd Värmland. För att provtagningskiten inte ska riskera att ta slut i lådorna behöver ansvarig
för provtagningslådan kontaktas om det uppstår behov av att provta en hel eller delar av en
personalgrupp. För hämtning av kit via låda i anslutning till vårdcentral kontaktas vårdcentralen via
det telefonnummer som finns angivet på lådan. För lådor placerade vid sjukhusbyggnaderna
kontaktas Regionservice:




CSK, Kristinehamn och Arvika via telefonnummer 010-831 81 02
Säffle/Årjäng via telefonnummer 070-631 49 45
Torsby via telefonnummer 070-280 19 15

Tid och plats för provtagning
Provtagning finns tillgänglig veckans alla dagar. På 1177.se finns information om var och när du
kan provta dig via de olika provtagningslådorna i länet, se Lämna prov för covid-19 i Värmland - 1177
Vårdguiden
Vårdpersonal som bor i närheten av Likenäs vårdcentral kan vända sig dit för att få
egenprovtagningskit. Kontakta vårdcentralen på telefon 010-834 79 50 vardagar klockan 8-10.
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Frågor kring provtagning hänvisas till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se

Dokumentet är utarbetat av: Charlotta Nelsson, Anna Skogstam, Lena Lindeman, Maria Långenberg
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