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Provtagning av vård- och omsorgspersonal i 

kommuner och regioner samt annan 

regionpersonal i Dalarna - covid-19 - PCR 

 

Från och med 2020-12-17 kommer självprovtagning att införas för all 
vård- och omsorgspersonal i kommunerna samt för viss 
regionpersonal.  

 
Följande personalgrupper kommer att börja med självprovtagning (se punkt 3 och 4): 

 
 All vård- och omsorgspersonal i kommunerna 

 Tandvården 

 Regionservice 

 Hjälpmedel 

 MIT 

 Patientnämnden 

 Regionfastigheter 

 Central förvaltning 

 Ambulansen (förutom Faluambulansen) 

 
Målet är att all sjuk personal ska provas.  
 
OBS! Tid för provtagning kan beställas direkt vid symptom (man behöver inte vänta i 
24 timmar). Vid lindriga symptom som har försvunnit inom 24 timmar behöver prov 
dock inte tas. Prov bör tas senast 7 dagar efter första symptom. 

 

 
1. Personal i slutenvård, på specialistmottagningar, medicinsk service, 

samt Falu- ambulansen 
 

 Den sjuke kontaktar sin chef. 
 Chef kontaktar provtagningskoordinator på Infektionskliniken helgfri 

måndag--fredag 8.00-16.00 via personsökare 32407 alternativt per mail:  
personalprov.falun@regiondalarna.se.  

 Provtagningskoordinatorn gör en provbeställning i Take care och meddelar 
var och när provtagning ska ske.  

 Provtagning utförs i infektionstältet måndag-fredag 8.00-15.15 samt 
lördagar 8.00-11.30 

 Om prover behöver tas under övrig tid kontaktas infektionsbakjouren via 
regionens växel: 023-49 20 00. 

mailto:personalprov.falun@regiondalarna.se
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 Om man inte kan komma till infektionstältet kan det bli aktuellt med 
självprovtagning på hemorten. 

 

Slutenvårdsverksamheten och specialistmottagningarna ansvarar för: 
 

 Att utse en läkare som står som remittent för proverna. 

 Att ha en plan för hur provsvar ska lämnas ut (tänk särskilt på helgdagar) 
 

2. Personal i primärvården 
 

 Provtagning och utsvarande av provsvar hanteras av den egna 
vårdcentralen (inte av Asylhälsan som tidigare var fallet) 

 

Uppgifter som behövs inför provtagning av ovanstående två grupper 

 

 Namn, personnummer, telefonnummer 

 Namn på remittent (gäller slutenvården) 

 Verksamhet (t ex Åkershem, Dialysmottagningen Mora) 

 Insjukningsdatum samt symptom  

 

Provordinerande läkares ansvar 
 
Att vid positiva fall ge muntliga och skriftliga förhållningsregler: Smittskyddsblad 
(Smittskyddsenhetens hemsida) samt att smittskyddsanmäla (gäller åter från 
201001). Kan delegeras. 

 
3. Vård- och omsorgspersonal i kommunal verksamhet inklusive 

hemtjänst 
 
Självprovtagning: 
 

 Den sjuka kontaktar sin chef. 

 Den sjuka bokar provtagningstid via 1177.se:  

 1177.se Självprovtagning covid-19 i Dalarna E-legitimation behövs 

  E-legitimation behövs. Man väljer erbjudandet som heter ” Självprovtagning 

covid-19 för dig som är sjuk vård-och omsorgspersonal”. I första hand bör 

man välja provtagning vid en provtagningsstation dit man måste komma i bil. 

I andra hand väljer man att låta ett friskt ombud (någon som har med sig 

den sjukas legitimation) hämta ut provtagningskitt på ett apotek. Provet 

lämnas efter provtagning in på samma apotek av det friska ombudet. 

 Svaret kan läsas på 1177.se så snart det är klart. Man får svar inom 1-2 

dygn. Observera att man måste ha aviseringar påslagna på sin dator eller i 

sin telefon (där 1177-appen kan användas, inte Min vård-appen). I svaret 

finns länk till förhållningsregler/smittskyddsblad. 

 Om man har ett positivt PCR-test kommer man också att bli kontaktad av 

läkare och smittspårare på vardagar.  

 Länk till hur du laddar ned e-legitimation: 

https://www.1177.se/Dalarna/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-

1177-vardguiden/sa-loggar-du-in-pa-1177.se/sa-loggar-du-in-pa-

1177.se/  

https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/sjalvprovtagning-covid-19-i-dalarna/
https://www.1177.se/Dalarna/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/sa-loggar-du-in-pa-1177.se/sa-loggar-du-in-pa-1177.se/
https://www.1177.se/Dalarna/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/sa-loggar-du-in-pa-1177.se/sa-loggar-du-in-pa-1177.se/
https://www.1177.se/Dalarna/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/sa-loggar-du-in-pa-1177.se/sa-loggar-du-in-pa-1177.se/
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 Om du inte kan ladda ned e-legitimation eller inte har svenskt 

personnummer ska du vända dig till din vårdcentral för provtagning. 

 Vid övriga frågor om självprovtagning kopplat till erbjudandet på 1177.se, 

kontakta covid-supporten:  

 Telefon: 010-24 99 288, vardagar 09:00-12:00 och 13:00-15:00 

E-post: provtagning.covid@regiondalarna.se 

Kom ihåg att alltid meddela närmaste chef omgående vid ett positivt 

provsvar, då verksamheten kan behöva tänka igenom risker för 

smittspridning och eventuellt påbörja smittspårning.  

Om prover är nödvändiga jourtid kontaktas infektionsbakjouren via regionens växel: 
023-49 20 00.  

 

4. Övrig personal i Region Dalarna  
 

 Tandvården 

 Regionservice 

 Hjälpmedel 

 MIT 

 Patientnämnden 

 Regionfastigheter 

 Central förvaltning 

 Ambulansen (förutom Faluambulansen) 

Självprovtagning enligt ovan. 

Om man arbetar patientnära (med omvårdnad eller arbete i patientrum med 

patient närvarande) väljer man erbjudandet: ” Självprovtagning covid-19 för 

dig som är sjuk vård- och omsorgspersonal” på 1177.se. 

Om man inte arbetar patientnära väljer man erbjudandet ” Självprovtagning 

för dig som är sjuk i covid-19”.  

Observera att det går lika snabbt att få svar oavsett om vilket erbjudande som 

väljs, men smittspårning sker på ett annat sätt varför det är viktigt att man väljer rätt 

erbjudande. 

Kom ihåg att alltid meddela närmaste chef omgående vid ett positivt 

provsvar, då verksamheten kan behöva tänka igenom risker för 

smittspridning och eventuellt påbörja smittspårning.  

 
Provtagningsinstruktioner 

 
Provtagningsinstruktioner covid-19 
 

 

 

mailto:provtagning.covid@regiondalarna.se
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/

