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Provtagningsinstruktioner covid -19 -PCR- 

 

Skyddsutrustning vid provtagning  
Iaktta basala hygienrutiner. Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel och 
ytdesinfektionsmedel med tensid är verksamt mot coronavirus.  

 
Vid provtagning rekommenderas:  

 Vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor behöver ögon, 

näsa och mun skyddas mot droppar och stänk i enlighet med Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS 2018:4). Vid covid-19 används visir tillsammans med munskydd i 

enlighet med Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer, 2020-06-25. 

Som ett alternativ till visir och munskydd kan skyddsglasögon och munskydd 

användas. Om munskyddet inte används tillsammans med ett heltäckande visir 

så ska munskyddet vara vätskeavvisande. 

 Engångsplastförkläde utan ärm och handskar. Byte av skyddshandskar ska göras 

mellan varje vård- och omsorgsmoment samt vid behov (SOSFS 2015:10).  
 
 

Provtagning och transport  
Två provmaterial tas alltid (till samma rör), från nasofarynx respektive från svalg. En 
Nph-pinne används först för Nph-provet och samma pinne används därefter för att ta 
svalg-provet. Skälet till att endast en pinne används är att spara material.  

 
Det är viktigt att provet tas korrekt. Pinnen ska föras långt in horisontellt längs 
näsbotten, roteras 180 grader och hållas kvar i 5 sekunder. För 
provtagningsinstruktioner, se Mikrobiologens provtagningsanvisningar. 

 
I första hand används virocultrör (grön kork). Det ska vara en pinne med liten flockad 
topp (Art.nr: 49683) för provtagning från nasofarynx.  

 
I andra hand används en flockad NPH-pinne (samma pinne som vid 
influensaprovtagning) till sterilt rör med tillsats av 1 mL fysiologisk koksaltlösning.  

 
I tredje hand används en ESWAB-pinne för nasofarynx (medföljer rör med blå kork), 
till sterilt rör med tillsats av 1 mL fysiologisk koksaltlösning. Observera att själva röret 
med blå kork inte skall användas.  

 
Det är viktigt att tydligt skriva på remissen till Mikrobiologen i Falun att det finns 
misstanke om coronavirus om andra luftvägsodlingsprover tas på patienten.  
Sprita av rör och kork med ytdesinfektionsmedel med tensid innan provet skickas 
iväg. Prover från luftvägar från misstänkt coronasmittad patient kan gå med 
rörposten förutsatt att provröret läggs i en transporthylsa. Om transporthylsa inte 
finns att tillgå läggs provröret i en försluten plastpåse med absorbent.  
Prover som tas via vårdcentraler eller andra sjukhus i regionen ska ställas i kloss 

tillsammans med övriga prover i den vanliga transportlådan. Coronaprover förvaras 

i kyl i väntan på transport. 


