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Provtagning efter inneliggande vård på sjukhus eller vid inflyttning till
särskilt boende eller korttidsboende
Provtagning är i många fall enda möjligheten att upptäcka covid-19 hos äldre eftersom symtombilden
kan vara så subtil. Folkhälsomyndigheten rekommenderar i Provtagning för covid-19 inom kommunal
vård och omsorg för äldre provtagning så nära överflyttning eller inflyttning som möjligt. Provtagning
kan ske med PCR-test som skickas till laboratorium för analys eller med antigentester som patientnära
analys.
Provtagning utförs inte om patienten har en pågående bekräftad covid-19, eller en tidigare
genomgången infektion de senaste 6 månader. Infektionen ska vara påvisad med prov från näsa eller
svalg eller ett positivt antikroppstest.

Provtagning i samband med utskrivning efter inneliggande vård
Utskrivande enhet





Prov tas av utskrivande enhet i anslutning till att patienten överflyttas från inneliggande vård på
sjukhus till särskilt boende eller korttidsboende. Provtagning utförs oavsett symtom. Antigentest
ger svar direkt. Vid PCR-analys behöver inte provsvar inväntas.
Om covid-19 påvisas ska mottagande boende snarast meddelas resultatet och smittskyddsanmälan
göras. Ytterst ansvarig är läkare som ordinerat provtagningen.
Vid positivt provsvar bör enheten göra en bedömning om patienten blivit smittad under vårdtiden.
Vårdhygien kan kontaktas för rådgivning.

Mottagande enhet



Efter överflyttning bevakas provsvaret av listad vårdcentral efter dialog med boendet, detta för att
säkerställa svaröverföringen.
Vid negativt provsvar tas nytt prov en vecka efter första provtagningen. Listad vårdcentral
ansvarar för provtagningen.

Efter bedömning av ansvarig läkare på vårdcentral kan personer med hemtjänst eller hemsjukvård
provtas då de kommer hem efter inneliggande vård. Vid negativt provsvar tas nytt prov efter en vecka.

Provtagning i samband med inflyttning från ordinärt boende



I de fall patienter flyttar från ordinärt boende till särskilt boende, korttidsboende eller skrivs in i
växelvård ansvarar listad vårdcentral för att patienten provtas.
Växelvårdade patienter provtas i samband med första växelvårdstillfället. Därefter upprättas en
individuell plan för fortsatt uppföljning och provtagning som bland annat innefattar den aktuella
spridningen i samhället och om patienten kan ha vistats i sammanhang där smitta kan ha skett.

För provtagningsinstruktioner se Laboratoriemedicin, covid-19 Provtagning och analys.
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