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STÖD TILL CHEFER I SÖDRA LAPPLANDS NÄRSJUKVÅRD 

Flödesschema för provtagning av anställda med anledning av 

Vårdhygiens - Rutin för att stanna hemma från jobbet under Covid-19- 

pandemin 
 

Målgrupp: Anställda och studerande inom Region Västerbottens prioriterade verksamheter, 

äldreboenden inom kommuner i södra Lappland 

Till prioriterad kritisk verksamhet inom Region Västerbotten räknas för närvarande intensivvård, 

thoraxkirurgisk intensivvård, neonatalvård, infektionsklinik, akutmottagningar, medicinkliniker, 

förlossningsvård, samt ambulansvård i hela länet. 

Till prioriterad kritisk verksamhet inom kommuner räknas individer som har uppdrag i nära kontakt 

med brukare och direkt kopplat till vård- och omsorgsverksamhet inom socialomsorgens 

verksamhetsområde.  

 

Rutin: Läs Rutin för covid-19 hos medarbetare som stannat hemma från jobbet under covid-19 

pandemin på Vårdhygiens hemsida https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-

och-vardriktlinjer/vardhygien/corona 

 
OBS! Anställd med svårare symptom med t ex hög feber och tilltagande andfåddhet ska söka akut 

sjukvård. 

 

 

 

 

Dokumentet är reviderat av: 

Maud Sundström, Hygiensköterska, Lycksele lasarett 
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Erika From, Verksamhetschef, Storumans sjukstuga 
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Flödesschema för provtagning av anställda med anledning av 

Vårdhygiens - Rutin för att stanna hemma från jobbet under Covid-19-

pandemin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anställda med 
symtom  
Kontakt med 
närmaste chef – 
ställnings-
taganden utifrån 
Vårdhygiens 
riktlinjer via länk 
nedan. 
  
Rutin för att 
stanna hemma 
från jobbet under 
covid-19 
pandemin  
 
https://www.regio
nvasterbotten.se/f
or-
vardgivare/behan
dlingsstod-och-
vardriktlinjer/vard
hygien/corona 

Ställningstagande 

till återgång i 

arbetet görs mellan 

medarbetare och 

ansvarig chef. 

Anställda med 
symptom 

Ansvarig chef tar kontakt med respektive 
sjukstuga/hälsocentral och uppger anställdes 
namn/personnummer/telefonnummer och symtom.  
Ansvarig läkare på hälsocentralen/sjukstugan tar 
beslut om eventuell provtagning. Läkaren avgör om 
kontakt tas med infektionsmottagningen. På 
Lycksele lasarett tas beslut av medicinbakjouren 
 
Om provtagning ska göras bokas en tid och 
personen anvisas till provtagningsplats för misstänkt 
covid-19. 
 

Provsvar delges inom 1 - 3 dygn efter provtagning 

Negativa svar 

förmedlas till den 

anställde via 

meddelande 1177 

Mina 

Vårdkontakter. 

Positivt svar 

förmedlas till den 

anställde via 

telefon. Ansvarig 

läkare kontaktar 

Vårdhygien och 

anmäler i Sminet. 

Ställningstagande 

till återgång i 

arbetet görs av 

Vårdhygien. 
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