REGIONAL RUTIN Covid-19

Regional rutin – Provtagning av patienter med misstänkt
Covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård, t ex SÄBO. Version 6
Fastställd av ordförande för funktionsgrupp chefläkare (HS 2020–00257) 2020-04-24
Utarbetad av ställföreträdande direktör i samband med särskild organisation Covid-19

Bakgrund
Covid-19 har en stor spännvidd av kliniska symtom.
Bedömning och ordination av ev. provtagning för Covid-19 görs av ansvarig läkare för boendet
och/eller behandlingsansvarig läkare.

Syfte
Förhindra smittspridning av covid-19 inom kommunal hälso och sjukvård.

Förändringar sedan föregående version
Rekommenderas att alla patienter/vårdtagare med symtom förenliga med covid-19 provtas.

Arbetsbeskrivning
Provtagningslogistiken måste anpassas efter lokala förutsättningar och kan med fördel ske genom
samarbetet mellan ansvarig vårdcentral och aktuellt boende.
Alternativt kan man förstärka med personal från sjukhusens närsjukvårdsteam eller särskilt insatta
provtagningsbussar.
Ordination vardagar dagtid kl. 08.00 – 17.00
Ordinarie läkare på vårdcentralen ansvarar för att ordinera provtagning. Remissen måste innehålla
FAX och telefonnummer till vårdcentralen, samt telefonnummer till ansvarig sköterska på boendet
så positiva svar kan svaras ut även på jourtid.
Ordination helger dagtid kl. 08.00 – 17.00
Beredskapsjouren ansvarar för att ordinera provtagning. På remissen anges mobilnummer till
sjuksköterskan i kommunen för återkoppling av provsvar.

Provtagning:
•
•
•
•
•
•

Personal som tar provet skall ha skyddsutrustning som vid droppsmitta
Provtagning utgör nasofarynx eller svalgprov med flockad pinne.
Beställ PCR för SARS-CoV-2
Remissen måste innehålla FAX och telefonnummer till vårdcentralen, samt telefonnummer
till ansvarig sköterska på boendet så positiva svar kan svaras ut även på jourtid.
Ange covid-19 samt ”SÄBO” och namnet på det särskilda boendet, alternativt
”hemsjukvård”, på remissen.
Proverna märks enligt Regional rutin – Prioriterade patientprover och transporteras till
närmaste sjukhus för analys (SkaS, Unilabs).

Positivt provsvar
När en patient på boendet är positiv för covid-19 måste man utgå från risk för spridning på
boendet. Samtliga patienter med luftvägsinfektionssymtom och epidemiologiska samband
(exempelvis samma personal, gemensamma måltider, gemensamma utrymmen/lokaler/avdelning)
bör betraktas som misstänkt covid-19 smittade, och provtas om det är möjligt.
Regional rutin – Vårdhygien Covid-19 version 5

Innehållsansvarig:
Kristine Rygge, överläkare SU, medicinsk rådgivare Koncernkontoret

Giltig version är publicerad, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
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