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PCR provtagning av vårdpersonal i kommun
och region samt annan regionpersonal

Målet är att alla med symptom ska provtas, även personal som är

vaccinerade.
Personal som haft PCR-bekräftad covid-19 senaste 3 månaderna
undantas från provtagning.
OBS! Provtagning kan göras direkt vid symptom (man behöver inte vänta i 24
timmar). Vid lindriga symptom som har försvunnit inom 24 timmar behöver prov dock
inte tas.

Personal i slutenvård, på specialistmottagningar och i primärvården har
två alternativ:
Provtagning med hjälp av egen personal på egen enhet (OBS! måste göras på
smittsäkert sätt: utomhus och med skyddsutrustning, munskydd och visir) eller
med egenprovtagning (se nedan).
Observera att alla prover i nuläget analyseras på Mikrobiologen i Falun varför
svarstider inte skiljer sig oavsett vilket provtagningssätt man väljer.
Egenprovtagningslådorna är öppna kontorstid samt på vissa platser även på
lördagar.

Provtagning med hjälp av egen personal på egen enhet
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)
Uppgifter som behövs inför provtagning på egen enhet:
 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:
 Rutin för detta med länk till förhållningsregler/smittskyddsblad finns:
Rutin för läkare vid utlämnande av covidprovsvar till vård- och omsorgspersonal
OBS: Smittskyddsanmälan behöver inte göras från 220117.
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Vård- och omsorgspersonal i kommunerna samt enheter i
regioner som inte har möjlighet att ta prov själva ska använda
egenprovtagning
Egenprovtagning
Lådor med egenprovtagningskit finns utanför de flesta vårdcentraler samt vid
sjukhusen.


Länk till provtagning för vård- och omsorgspersonal på 1177.se:

Egenprovtagning covid-19 i Dalarna med instruktioner och lista över
exakt var lådorna finns.







E-legitimation behövs.
Svaret kan läsas på 1177.se så snart det är klart. Observera att man
måste ha aviseringar påslagna på sin dator eller i sin telefon (där 1177appen 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
smittspårningsenheten.
Länk till hur du laddar ned e-legitimation:

https://www.1177.se/Dalarna/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa1177-vardguiden/sa-loggar-du-in-pa-1177.se/sa-loggar-du-in-pa1177.se/




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 08:00-12:00 och 13:00-16:00

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.

