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Provtagning för covid-19 sker av smittskyddsskäl för att kunna vidta smittbegränsande åtgärder i en 
utsatt grupp. Provtagning bör kunna utföras på samtliga särskilda boenden, korttidsenheter och LSS-
boende inom hela Region Skåne.  
 
I mån av utrymme kan även provtagning utföras på personer i ordinärt boende. I nuläget prioriteras 
personer med hemsjukvård eller på annat sätt multisjuka äldre. I de fall provtagningsmaterial finns på 
vårdcentralen kan ordination och provtagning ske från vårdcentralen alternativt kontaktas mobila 
provtagningsteam. För alternativa provtagningsmaterial, se laboratoriemedicins hemsida.  
 
Indikation för provtagning 
Provtagning ska ske vid akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom utan känd 
orsak. 
 
Rutiner vid provtagning 
Provtagningsinstruktioner förändras, oftast beroende på vilket provtagningsmaterial som finns 
tillgängligt. All nödvändig information återfinns hos laboratoriemedicins hemsida: Provtagning och 
analys covid-19. 

• Ta nasofarynxprov för SARS-CoV-2.  
• Använd streckkodsetiketter till remiss och provmaterial samt sin egen kundkod. Ange 

telefonnummer som mikrobiologen kan nå dagtid vid de tillfällen svar rings ut. 
• Ange kontaktuppgifter till vårdboende så att boendet lätt kan kontaktas eller till sjuksköterska 

med ansvar för ordinärt boende.  
• Ordinerande läkare meddelar provsvar till vårdboendet eller till sjuksköterska med ansvar för 

ordinärt boende samt meddelar den VC där den boende är listad.  
• Besök registreras som besök enligt smittskyddslagen och är kostnadsfritt för patienten. 
• Initiativ till provtagning kan komma från t ex. sjuksköterska på boende eller med ansvar i 

ordinärt boende, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, listad vårdcentral, 
smittskydd eller vårdhygien. 

 
Hygienrutiner 

• Vid provtagning följs basala hygienrutiner, inkluderande skydd mot droppsmitta. Ta med egen 
skyddsutrustning.  

• För skydd mot droppsmitta används visir/skyddsglasögon samt munskydd II eller IIR. 
Visir/skyddsglasögon på upphandlade produkter torkas av med ytdesinfektionsmedel med 
tensid (desinfektionsservetter). Detta gäller hårdplastdelar, inte skumgummidelen. 
Visir/skyddsglasögon kan återanvändas så länge sikten genom dem är klar. 

 
Åtgärder vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 
Då provtagning sker på misstanke om covid-19 ska särskilda hygienrutiner tillämpas i väntan på 
provsvar, se Vårdhygien Skånes Covid-19 - misstänkt eller konstaterat fall Rutiner i kommunal vård 
och omsorg. Vårdhygien och smittskydd kan konsulteras vid frågor. 
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