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Checklista för provtagande enheter vid
SARS-CoV-2 COVID-19, PCRprovtagning
För utförlig information se Provtagningsindikation för PCR-SARS-CoV-2

Indikation PCR-provtagning




Individer > 6år som uppvisar symtom på covid-19
Smittspårning (t ex nära kontakter på skola, arbetsplats)
Screening




Asymtomatiska hushållskontakter dag 5 (13 år och äldre)
Vård- och omsorgspersonal (t ex vid smittspårning och som hushållskontakt)
Vid resa utanför Sverige (vissa definierade länder)



Eftersom smittsamheten och virusnivåerna bedöms vara störst i början av
sjukdomsperioden bör provet tas tidigt i förloppet.

Vad ska stå i remissen?
Det är avgörande med utförlig remissinformation för att personal på laboratoriet ska kunna göra en korrekt prioritering av hur snabbt analysen ska
utföras.
Vid sampackning behöver endast prio 3 märkas, se rubriken Utökad
provtagning, prio 3.
I övrigt ska följande anges beroende på kategori:
Vård- och omsorgspersonal inkl. verksamhetsnära IT/MT personal
Vid provtagning av vård- och omsorgspersonal ska följande uppges i remissen:









Vilka symtom
Vårdpersonal/omsorgspersonal eller IT/MT personal i vårdverksamhet
Arbetsplats eller enhet
Eventuell smittspårning
Hushållskontakt - Vård- eller omsorgspersonal
Ändrad provtagningsrekommendation fr om 210527 avseende
hushållskontakt som arbetar inom vård-och omsorg, se
Provtagningsindikation för PCR-SARS-CoV-2
Ev. resa i utomlands (se nedan)
Ev. vaccination mot covid-19 (vaccin, antal doser och datum)
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Patient inom särskilt boende, korttidsboende,
gruppboende m.fl.
Vid provtagning av patienter inom särskilt boende, korttidsboende och
gruppboende ska följande uppges i remissen:






Vilka symtom
Typ av boende samt namn på boendet
Eventuell riskgrupp
Eventuell smittspårning
Ev. vaccination mot covid-19 (vaccin, antal doser samt datum)

Patient inom hemtjänst, hemsjukvård, växelvård
eller personlig assistans
Vid provtagning av patienter inom Hemtjänst/hemsjukvård/växelvård eller
personlig assistans. Skall följande uppges i remissen:





Vilka symtom
Uppge vad patienten omfattas av enligt ovan exempelvis hemtjänst
Eventuell smittspårning
Ev. vaccination mot covid-19 (vaccin, antal doser och datum)

Smittspårning på vårdenhet
Vårdhygien ska alltid kontaktas för bedömning av ev. smittspårning på vårdenhet. Vid smittspårning uppges följande i remissen:






Vilken vårdenhet som utreds (avdelning, boende)
Patient/boende eller personal
Symtom/inga symtom
Smittspårning rekommenderas av Vårdhygien
Ev. vaccination mot covid-19 (vaccin, antal doser samt datum)

Screening
Patienter på sjukhus eller vid inflyttning till särskilt
boende/korttidsboende samt växelvård

För utförlig information om vilka som rekommenderas provtagning se
Provtagningsindikation för PCR-SARS-CoV-2
PCR-prov SARS-CoV-2 (covid-19) vid inläggning på sjukhus
Ange orsak till screeningen, till exempel:




Prevalensundersökning vid sjukhusinläggning – ange patientens avdelning
Prevalensundersökning sjukhusvård dag 3
Utskrivning - ange namn på boendet
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Om patienten är vaccinerad mot covid-19 ska detta med fördel anges på
remissen - vaccinantal doser samt datum

Provtagning av personer som vistats utanför
Sverige
Fr.o.m. den 12 juli 2021 har rekommendationerna avseende provtagning av
inresande till Sverige ändrats. För fullständig information se
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Resenärer som rekommenderas provtagning ska provtas via hälsocentral.
Ange följande på remissen:





Vistelseland
Datum för hemkomst
Om personen provtas p.g.a. symtom
Vaccinationsstatus

Tänk också på att dokumentera kontaktuppgifter till personer som inte är
folkbokförda i Sverige så att hen kan informeras om provsvar.
Om provet är positivt skickas det vidare till Folkhälsomyndigheten för
sekvensering och av den anledningen ska provet inte skickas in som s.k.
”prio 3-prov”.

Utökad provtagning, PRIO 3
Vid provtagning av patienter med milda symtom > 6år ska följande uppges i
remissen:


Prio 3

Följ denna checklista: Checklista vid provtagning SARS-CoV-19
Barn <6 år rekommenderas provtagning endast vid medicinsk indikation.
Patientinformation till dig som provtagits för covid-19 ska lämnas ut i samband med provtagningen.

Analystider
Samtliga prov ska skickas till mikrobiologen på Sunderby sjukhus, där sorteras proverna till att köras på laboratoriet eller skickas till externt laboratorium baserat på remissinformationen. De mest akuta proverna prioriteras och
blir klara på några timmar och övriga prover blir oftast klara inom 1 dygn.
När antalet prov överstiger laboratoriets kapacitet skickas prover även till
externt laboratorium, vilket förlänger svarstiden med några dagar.
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