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Anvisning för smittspårning, covid-19 
 

Syfte 
Syftet är att beskriva hur smittspårning genomförs och olika ansvarsområden. 

Koppling till lagstiftning och andra styrdokument 
 

Smittskyddslagen (2004:168) 

Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg 

Smittspårning av covid-19, Region Halland 

Smittspårning för covid- 19 

Smittspårning av Covid 19 styrs av Smittskyddslagen då det är en allmänfarlig sjukdom. Covid-19 är 

anmälningspliktig, vilket innebär att den läkare som upptäcker smitta hos individer ska anmäla det till 

regionens smittskyddsläkare. Du som är smittad är skyldig att följa de instruktioner du får av läkaren. 

Du är också skyldig att testa dig om en läkare gör bedömningen att du kan ha en allmänfarlig 
sjukdom. Det kan till exempel vara att du blir kontaktad i samband med en smittspårning. 

 

Smittspårning ska påbörjas inom 24 h efter känd smitta hos brukare eller personal. 

 

Undantas i smittspårning 

I smittspårningen ska man undanta personer med tidigare covid-19, som bekräftats med PCR-test 

under de senaste 6 månaderna.  

 

Chef/ medarbetare får inte berätta vem som har överfört smittan 

Vem som har överfört smittan till medarbetare eller brukare får inte berättas, om inte personen själv 
väljer att berätta det. Den chef/medarbetare som spårar smittan får inte heller berätta vem som är 
orsak till spårningen. 

Under tiden som omsorgstagare och personal smittspåras 
Omsorgstagare och personal som inkluderas i smittspårningen betraktas inte som misstänkt covid-19 

under förutsättning att denne inte har utvecklat symtom.  Personal som smittspåras och som är 

symtomfria kan arbeta i väntan på provsvar. 

Påminn om följsamhet till basala hygienrutiner samt fysisk distansering. 

Dokumenttyp Version Dokumentet gäller för Datum för fastställande 

Anvisning 1.4 Anvisning för smittspårning, gäller hemtjänst, SäBo äldreomsorg, 
hemsjukvård, Funktionsstöd/LSS, socialpsykiatrin. 

2020-12-11 

Revideringsansvarig  Revideringsintervall Reviderad datum 

MAS, MAR Varje år och vid behov 2021-04-08 

Dokumentansvarig  Uppföljningsansvarig och tidplan 

MAS, MAR MAS, MAR  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/556BA52B-5D99-4CF6-8797-07A596594C5C
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/54012176-3FDD-417B-9714-F559F40802F9
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Delegering att utföra provtagning för smittspårning av covid -19 
För att få utföra provtagning av PCR-test krävs att omsorgspersonal har delegering för 

arbetsuppgiften. Delegering ”Provtagning covid”. 

Enhetschef kontaktar sjuksköterska för delegering. 

Utsedd omsorgspersonal genomgår utbildning för provtagning PCR-test, ansvarig sjuksköterska ger 

utbildning. Sjuksköterska skriver delegering när omsorgspersonalen har rätt kompetens för 

provtagning. 

Ansvarig vårdcentral vid smittspårning 
Vid smittspårning när första fallet ”index personen” är en brukare som är positiv för covid- 19, då är 

det geografiska området där brukaren bor, som är ansvarig för smittspårning, 

Vid smittspårning när första fallet är en personal som är positiv för covid-19, då är det geografiska 

området där personalen arbetar, som är ansvarig för smittspårning. 

Geografiskt område utgår ifrån adress till arbetsplatsens lokal. 

Karta geografiskt område 

 

Smittspårning 

Smittspårning när första fallet ”index personen” är en brukare med hemtjänst 

eller LSS utan hemsjukvård 

 När positivt covid-19 test bekräftas meddelar ansvarig läkare enhetschef. Om chef får 
information om smittad brukare innan läkare kontaktat chefen, tar chefen initiativet till 
kontakt. 

 Enhetschef upprättar lista över nära kontakter samt hur de exponerats, gäller brukare och 
personal. Se dokument ”Sammanställning smittspårning covid-19” finns i HSL-handboken 
eller använd likvärdigt dokument. 

- Nära kontakter kartläggs från 48 timmar innan insjuknande fram till positivt covid-19 
prov konstaterats hos brukaren. Nära kontakter innebär <2m och minst 15 minuter.  

 Personal i andra yrkesgrupper ska ingå i smittspårningen, enhetschef kontaktar berörda 
verksamheter (t ex räddningstjänsten, bemanning, hemtjänst, biståndsenheten, rehab, 
sjuksköterskeenheter, växelvård, dag-/daglig verksamhet och andra berörda verksamheter). 

 Respektive enhetschef lämnar underlag för smittspårning gällande exponerade personal 
och/eller brukare utan hemsjukvård till ansvarig vårdcentral. 

 Behandlande läkare 
- Gör en medicinsk bedömning om vilka som bör ingå i smittspårningen. 
- Ordinerar provtagning och ser till att etiketter skrivs ut för samtliga brukare och 

personal som ingår i smittspårningen. 
 

 Externa utförare  
- Kontaktar ansvarig vårdcentral för vidare handläggning av provtagning av personal 

och brukare utan hemsjukvård.  
- Informera via Combine de berörda verksamheter som behöver info om att 

smittspårning pågår. T ex ”Biståndsenheten, ”Räddningstjänsten”, ”Planering och 
ledning ht FER”, privat hemtjänstföretag och chefen för egen regins poolpersonal. 

https://regionhalland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=03f6b70aec0e45ae8acce909de9753a3
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Om korttid, växelvård, personlig assistans eller dag-/daglig verksamhet berörs, 
kontaktas dessa via telefon. 

- Ansvarar för sätta upp affisch ”smittspårning pågår” hos brukare, samt plockas ner 
den efter provsvar. Affisch finns i HSL-handboken.  

 Enhetschef hemtjänst, egenregin  
- Informera via Combine de berörda verksamheter som behöver info om att 

smittspårning pågår. T ex ”Planering och ledning ht FER”, ”Biståndsenheten, 
”Räddningstjänsten” och chefen för egen regins poolpersonal. Om korttid, växelvård, 
personlig assistans eller dag-/daglig verksamhet berörs, kontaktas dessa via telefon. 

- Kontaktar Coronateamet för provtagning av personal och brukare utan hemsjukvård. 
- Ansvarig för att affisch ”smittspårning pågår” plockas ner av omsorgspersonal efter 

provsvar. 

 Coronateamet (för egen regi) 
- Tar prover på exponerade brukare och personal, dokumenterar provtagning brukare. 

Personal kan även provtags via vårdcentralen.  
- Hämtar etiketter samt provtagningsmaterial på ordinerad vårdcentral.  
- Informerar brukare, att de ingår i smittspårning samt att PCR-test ska tas enligt 

Smittskyddslagen. Lämnar över informationsblad från vårdcentralen om 
smittspårning.  

- Ansvarar för att sätta upp affisch ”smittspårning pågår”, finns i HSL-handboken. 
- Informerar brukare att de kan vara behjälpliga med provsvar från vårdcentralen om 

brukaren önskar detta. Dokumenteras. Om brukaren själv eftersöker provsvar, ber 
Coronateamet att få provresultat. Coronateamet informerar enhetschef om 
provsvar. 

- Uppdatera Excell fil ”statistik smittspårning för statlig ersättning” finns i HSL-
handboken för utskrift.  Gäller brukare utan hemsjukvård samt personal provtagen 
av Coronateamet. 

 Personal får provsvar via 1177. 

 Vid negativt provsvar upprepas provtagning 3-5 dygn senare efter läkarordination. 

 När smittspårningen är klar ska enhetschef uppdatera dokument ”Sammanställning-
epidemirapport till MAS” finns i HSL-handboken och skicka via mail sammanställningen till 
MAS. 

 Enhetschef egen regin ansvarar för att fylla i Excell fil ” Statistik smittspårning för statlig 
ersättning”, finns i HSL- handboken, för självprovtagen personal. Coronateamet ansvarar för 
statistik för den personal de provtar.  
 

Smittspårning när första fallet ”index personen” är en brukare med hemtjänst, 

SäBo äldreomsorg eller funktionsstöd/LSS med hemsjukvård 

 När positivt Covid-19 test bekräftas meddelar ansvarig läkare enhetschef. Om chef får 
information om smittad brukare innan läkare kontaktat chefen, tar chefen initiativet till 
kontakt. 

 Enhetschef upprättar lista över nära kontakter av brukare och personal samt hur de 
exponerats. Se dokument ”Sammanställning smittspårning Covid 19” finns i HSL-handboken 
eller använd likvärdigt dokument. 

- Nära kontakter kartläggas från 48 timmar innan insjuknande fram till positivt covid-
19 prov konstaterats. Nära kontakter innebär, <2m och minst 15 minuter.  

 Personal i andra yrkesgrupper ska ingå i smittspårningen, enhetschef kontaktar berörda 
verksamheter (t ex räddningstjänsten, bemanning, hemtjänst, biståndsenheten, rehab, 
sjuksköterskeenheter, växelvård, dag-/daglig verksamhet och andra berörda verksamheter). 
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 Respektive enhetschef lämnar underlag för smittspårning gällande exponerad personal och/ 
eller till ansvarig vårdcentralen. 

 Behandlande läkare 
- Gör en medicinsk bedömning om vilka som bör ingå i smittspårningen. 
- Ordinerar provtagning och ser till att etiketter skrivs ut för samtliga som ingår i 

smittspårningen. 

 Externa utförare, hemtjänst och LSS 
- Chef informerar ansvarig sjuksköterska om exponerade brukare 
- Kontaktar ansvarig Vårdcentral för vidare handläggning av provtagning av personal 
- Informera via Combine de berörda verksamheter som behöver info om att 

smittspårning pågår. T ex ”Planering och ledning ht FER”, privat hemtjänstföretag, 
”Biståndsenheten, ”Sjuksköterskor Kust”, ” Sjuksköterskor inland”, ”Synapsen”, 
”Rehabiliteringsenheten”, ”Räddningstjänsten” och chefen för egen regins 
poolpersonal. Om korttid, växelvård, personlig assistans eller dag-/daglig verksamhet 
behöver info, kontaktas dessa via telefon. 

- Ansvarar för sätta upp affisch ”smittspårning pågår” hos brukare, samt plockas ner 
den efter provsvar. Affisch finns i HSL-handboken.  

 Enhetschef hemtjänst, egenregin  
- Informerar ansvarig sjuksköterska om exponerade brukare 
- Informera de berörda verksamheter som behöver info om att smittspårning pågår, 

via Combine. T ex ”Planering och ledning ht FER”, privat hemtjänstföretag, 
”Biståndsenheten, ”Sjuksköterskor Kust”, ” Sjuksköterskor inland”, ”Synapsen”, 
”Rehabiliteringsenheten”, ”Räddningstjänsten” och chefen för egen regins 
poolpersonal. Om korttid, växelvård, personlig assistans eller dag-/daglig verksamhet 
behöver info, kontaktas dessa via telefon. 

- Kontaktar Coronateamet för provtagning av personal och brukare utan hemsjukvård. 

 Coronateamet, för egenregins chefer 
- Hämtar etiketter samt provtagningsmaterial på ansvarig vårdcentral. 
- Informerar brukare, att de ingår i smittspårning samt att PCR-test ska tas enligt 

Smittskyddslagen. 
- Tar prover på exponerade brukare och personal. Dokumenterar provtagning av 

brukare i verksamhetssystem.  
- Lämnar över informationsblad från vårdcentralen om smittspårning. 
- Ansvarar för att sätta upp affisch ”smittspårning pågår”, finns i HSL-handboken. 
- Uppdatera Excell fil ”statistik smittspårning för statlig ersättning” finns i HSL-

handboken. Gäller personal som är provtagna av Coronateamet. 

 Sjuksköterska 
- Lämnar underlag för smittspårning gällande exponerade brukare med hemsjukvård 

till ansvarig vårdcentral. 
- Provtagning av brukare med hemsjukvård. 
- Stäm av med Coronateamet om de kan vara behjälpliga med provtagning samt kring 

arbete. 
- Hämta etiketter, samt provtagningsmaterial på ansvarig vårdcentral. 
- Informerar brukare, alternativt anhöriga, att de ingår i smittspårning samt att PCR-

test ska tas enligt Smittskyddslagen. Informera brukare, alternativt anhöriga, att 
provsvar ges om provet är positivt, vid negativt provsvar erhålls inget provsvar. 

- Informerarar personal och enhetschef om positivt provsvar, se ”checklista för 
sjuksköterska vid misstänkt/konstaterad smittitta” 

- Ansvarig för att affisch ”smittspårning pågår” plockas ner efter provsvar. 
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- Informerarar personal och enhetschef om positivt provsvar, se ”checklista för 
sjuksköterska vid misstänkt/konstaterad smittitta” 

 Sjuksköterska eller Coronateamet tar prover på brukare och dokumenterar. 
- Provtagare ansvarar för att sätta upp affisch ”smittspårning pågår”. 
- Provtagare lämna över informationsblad om smittspårning, fås av vårdcentralen. 

 Provtagning av personal på Säbo, Coronateamet är behjälplig i mån av tid för egen regin. 
- Personal från Säbo ansvarar för att hämta etiketter och provtagningsmaterial på 

ansvarig vårdcentral.  
- Delegerad personal på SäBo tar provet på ordinerad personal.  
- Provtagare lämnar över informationsblad om smittspårning, fås av vårdcentralen 
- Personal från SäBo lämnar prover på laboratoriet, Falkenberg, se adress nedan.  

 Vid negativt provsvar upprepas provtagning 3-5 dygn senare efter läkarordination. 

 Personal får provsvar via 1177. 

 När smittspårningen är klar ska enhetschef uppdatera dokument ”Sammanställning-
epidemirapport till MAS” finns i HSL-handboken och skicka sammanställningen till MAS. 

 Sjuksköterska egenregin ansvarar för att uppdatera Excell fil i V katalogen, mapp 
”Smittspårning” gällande brukare som har smittspårats. Finns två flikar en för personal och 
en för brukare. 

 Enhetschef hemsjukvården ansvarar för att fylla i Excell fil i V katalogen, mapp 
”Smittspårning” gällande leg personal som ingår i smittspårningen och provtas på enheten. 
Finns två flikar en för personal och en för brukare. 

 Synapsen ansvarar för uppdatera dokument ” Statistik smittspårning för statlig ersättning 
Synapsen” i HSL-handboken. 

 Enhetschef egen regin Säbo och hemtjänst ansvarar för att fylla i Excell fil ” Statistik 
smittspårning för statlig ersättning”, finns i HSL- handboken, för provtagen personal 
(antingen självprovtagning eller de som provtagits av delegerad personal). Coronateamet 
ansvarar för statistik för den personal de provtar.  

 

Smittspårning när första fallet är en personal inom hemtjänst, SäBo 

äldreomsorg, funktionsstöd/LSS eller socialpsykiatrin  

 Enhetschef blir kontaktad av läkare på ansvarig vårdcentral, Pandemimottagningen eller 
enhetschef kontaktar den vårdcentral med geografiskt upptagningsområde. 

 Enhetschef upprättar lista över nära kontakter av personal och brukare samt hur de 
exponerats. Se dokument ”Sammanställning smittspårning Covid 19” finns i HSL-katalogen. 

-  Nära kontakter kartläggs från 48 timmar innan insjuknande fram till positivt covid-
19-prov konstaterats. Nära kontakter innebär, <2m och minst 15 minuter. 

 Personal i andra yrkesgrupper ska ingå i smittspårningen, enhetschef kontaktar berörda 
verksamheter (t ex räddningstjänsten, bemanning, hemtjänst, biståndsenheten, rehab, 
sjuksköterskeenheter, växelvård, dag-/daglig verksamhet och andra berörda verksamheter). 

 Respektive enhetschef lämnar underlag för smittspårning gällande exponerad personal samt 
brukare utan hemsjukvård till ansvarig vårdcentralen. 

 

 Behandlande läkare  
- Gör en medicinsk bedömning om vilka som bör ingå i smittspårningen.  
- Ordinerar provtagning och ser till att etiketter skrivs ut för samtliga som ingår i 

smittspårningen. 

 Externa utförare, hemtjänst och LSS 
- Informerar ansvarig sjuksköterska om exponerade brukare med hemsjukvård. 
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- Kontaktar ansvarig vårdcentralen för vidare handläggning av personal samt brukare 
utan hemsjukvård som ingår i smittspårning. 

- Informera de berörda verksamheter som behöver info om att smittspårning pågår, 
via Combine. T ex ”Planering och ledning ht FER”, privat hemtjänstföretag, 
”Biståndsenheten, ”Sjuksköterskor Kust”, ” Sjuksköterskor inland”, ”Synapsen”, 
”Rehabiliteringsenheten”, ”Räddningstjänsten” och chefen för egen regins 
poolpersonal. Om korttid, växelvård, personlig assistans eller dag-/daglig verksamhet 
behöver info, kontaktas dessa via telefon.  

- Ansvarar för sätta upp affisch ”smittspårning pågår” hos brukare, samt plockas ner 
den efter provsvar. Affisch finns i HSL-handboken.  

 Enhetschef hemtjänst, egenregin 
- Informerar ansvarig sjuksköterska om exponerade brukare med hemsjukvård. 
- Informera de berörda verksamheter som behöver info om att smittspårning pågår, 

via Combine. T ex ”Planering och ledning ht FER”, privat hemtjänstföretag, 
”Biståndsenheten, ”Sjuksköterskor Kust”, ” Sjuksköterskor inland”, ”Synapsen”, 
”Rehabiliteringsenheten”, ”Räddningstjänsten” och chefen för egen regins 
poolpersonal. Om korttid, växelvård, personlig assistans eller dag-/daglig verksamhet 
behöver info, kontaktas dessa via telefon. 

- Kontaktar Coronateamet för provtagning av personal samt brukare utan 
hemsjukvård.  

- Ansvarig för att affisch ”smittspårning pågår” plockas ner efter provsvar, gäller 
brukare utan hemsjukvård. 

 Coronateamet, för egenregins chefer 
- Hämtar etiketter samt provtagningsmaterial på ordinerad vårdcentral. 
- Informerar brukare, att de ingår i smittspårning samt att PCR-test ska tas enligt 

Smittskyddslagen.  
- Tar prover på exponerade brukare utan hemsjukvård och personal. Dokumenterar 

provtagning av brukare i verksamhetssystem. 
-    Lämnar över informationsblad från vårdcentralen om smittspårning. 

 -    Ansvarar för att sätta upp affisch ”smittspårning pågår”, finns i HSL- handboken. 

 Provtagning av personal på Säbo, Coronateamet är behjälplig i mån av tid för egen regin. 
- Personal från Säbo ansvarar för att hämta etiketter och provtagningsmaterial på 

ordinerad vårdcentral.  
- Delegerad personal på SäBo tar provet på ordinerad personal.  
- Personal från SäBo lämnar prover på laboratoriet, Falkenberg, se adress nedan.  
- Provtagare ansvarar för att sätta upp affisch ”smittspårning pågår”. 

 Sjuksköterska 
- Lämnar underlag för smittspårning gällande exponerade brukare med hemsjukvård 

till ansvarig vårdcentral. 
- Provtagning av brukare med hemsjukvård. 
- Stäm av med Coronateamet om de kan vara behjälpliga med provtagning samt kring 

arbete. 
- Hämta etiketter, samt provtagningsmaterial på ordinerad vårdcentral. 
- Informerar brukare, alternativt anhöriga, att de ingår i smittspårning samt att PCR-

test ska tas. Informera brukare, alternativt anhöriga, att provsvar ges om provet är 
positivt, vid negativt provsvar erhålls inget provsvar. 

- Ansvarig för att affisch ”smittspårning pågår” plockas ner efter provsvar, gäller 
brukare med hemsjukvård. 
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- Informerarar personal och enhetschef om positivt provsvar, se ”checklista för 
sjuksköterska vid misstänkt/konstaterad smittitta” 
 

 Sjuksköterska eller Coronateamet tar prover på brukare och dokumenterar. 
- Provtagare ansvarar för att sätta upp affisch ”smittspårning pågår”. 
- Provtagare lämna över informationsblad om smittspårning, fås av vårdcentralen 

 Personal får provsvar via 1177. 

 Vid negativt provsvar upprepas provtagning 3-5 dygn senare efter läkarordination. 

 Sjuksköterska egenregin ansvarar för att uppdatera Excell fil i V katalogen, mapp 
”Smittspårning” gällande brukare som har smittspårats. Finns två flikar en för personal och 
en för brukare. 

 Enhetschef hemsjukvården ansvarar för att fylla i Excell fil i V katalogen, mapp 
”Smittspårning” gällande leg personal som ingår i smittspårningen och provtas på enheten. 
Finns två flikar en för personal och en för brukare. 

 För Synapsen finns dokument ” Statistik smittspårning för statlig ersättning Synapsen” i HSL-
handboken gäller för brukare. 

 När Coronateamet tar prov på personal samt brukare utan hemsjukvård uppdaterar 
Coronateamet dokument fil ” statistik smittspårning för statlig ersättning”, finns i HSL- 
handboken.  

 När smittspårningen är klar ska enhetschef uppdatera dokument ”Sammanställning-
epidemirapport till MAS” finns i HSL-handboken och skicka sammanställningen till MAS. 

 Enhetschef egen regin ansvarar för att fylla i Excell fil ” Statistik smittspårning för statlig 
ersättning”, finns i HSL- handboken, för provtagen personal (antingen självprovtagning eller 
de som provtagits av delegerad personal). Coronateamet ansvarar för statistik för den 
personal de provtar.  

Smittspårning helg/ röda dagar 
Vid behov av ordination vid smittspårning helg/ röda dagar, kontakta läkare på Hallandsjouren/ 

Beredskapsjouren via Region Hallands växel, 035-13 10 00 

(Pandemimottagningen nås via Region Hallands växel 035-13 10 00.)  

Om läkare ordinerat smittspårning men ingen etikett finns använd remiss mikrobiologen:  

REMISS MIKROBIOLOGEN 

Se HSL-handboken, smittspårning ”Klinisk mikrobiologi, hur man skriver en remiss”.  

Fyll i om det är personal eller brukare som remissen gäller. 

Smittspårning helger 

 Om personal får besked om smitta under helg ska personal kontakta chefen. För egen regi 
gäller kontakt enligt rutinen för extraordinära händelser. 

 Om Coroanteamet får information om positivt provsvar för brukare utan hemsjukvård för 
egen regi, ringer Coronateamet ansvarig chef och informerar. 
 

Självprovtagning av personal vid smittspårning  
Självprovtagning smittspårning för personal inom kommunal hälso och sjukvård görs med 

provtagningspinnar, svalg.  

Ansvarig läkare skriver ordination  

https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/11/Remiss-Klinisk-mikrobiologi-Halmstad.pdf
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Provtagningsmaterial erhålls från ansvarig vårdcentral (Svalgpinne samt etikett) 

Kvällar/helger kan svalgpinne hämtas på Hemsjukvården Turbingränd. 

Kvällar och helger kontakt med Hallandsjouren för ordination.  

Självprovtagning personal 
1. Använd Svalgpinne provtagningsrör: E-swab rosa kork 

2. Märk provröret med namn och personnummer, helst med etikett från vårdcentralen. I 

undantagsfall skriv remiss mikrobiologen, se länk nedan ”Remiss mikrobiologen” och märk röret med 

namn och personnummer. 

3. Rotera pinnen mot båda tonsillerna och bakre svalgvägg. 

4. Doppa samma pinne på insidan av kinderna. 

5. Sedan förs samma pinne in i ena näsborren och roteras där 5-7 sekunder mot näsväggen.  

6. Provtagningen fortsätter på samma sätt i andra näsborren.  

7. Efter provtagning för ner pinnen i transportröret och snurra runt pinnen i transportvätskan i 3-5 

sekunder. Pinnen måste sedan tas ut ur röret och kastas. 

8. Proverna lämnas till ansvarig vårdcentral eller till provtagningen efter provtagning, se nedan. 

 

För optimal känslighet skall provet vara på laboratoriet snarast och senast ett dygn efter provtagning. 

I Väntan på transport ska provet förvaras kylt. 

 

 

Remiss, mikrobiologen 
Enhetschef eller Coronateamet skriver remiss om inte etikett finns för smittspårning.  

REMISS MIKROBIOLOGI 

Se HSL-handboken, smittspårning  ”Klinisk mikrobiologi hur man skriver en remiss”.  

Fyll i om det är personal eller brukare. 

https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/11/Remiss-Klinisk-mikrobiologi-Halmstad.pdf
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Provtagning nasofarynxsekret, nasofarynxsekret  

Obs! utförs endast av delegerad undersköterska  
Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning, Eswab blå kork. 
Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningarna.  
För provtagningspinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen/nasofarynx. Låt den om möjligt ligga 
kvar 10 – 15 sekunder. För att utföra provtagning ska omsorgspersonal ha delegering. 
 

 

Inlämning av prover 

Vardagar 
Provtagningen, Urmakaregatan 2, ingång B. Öppet 07:30-16:30. Inlämnings tider för att komma med 
nästa transport är 08:00, 11:00 samt 13:00. 

Helg 
Falkenbergs Vårdcentral, Urmakaregatan 2, ingång E. Öppet 9-18.  Inlämnings tid för att komma med 
nästa transport är 10:15. 
 

Gäller vid all provtagning 
 Provtagningsrör ska spritas av med ytdesinfektion innan etikett för identifikation applicera 

 I väntan på och under transport förvaras provet kylt 
För optimal känslighet skall provet vara på laboratoriet snarast och senast ett dygn efter provtagning 

 
Ansvar 
 
Chef 
Informera all berörd omsorgspersonal om Anvisningen samt att förvissa sig om att all personal har 
god kännedom om vad anvisningen innebär.  
 

Omsorgspersonal 
Ansvarar för att ha kännedom och följa anvisningen 

MAS/MAR 
Ansvarar för att anvisningen blir känd för berörda chefer och blir publicerad i HSL-handboken. 

https://www.vardhandboken.se/globalassets/vhb/media/bilder/nasofarynxodling_1666.jpg?saved=2019-07-22+03:06

