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Klinisk bild vid covid-19  
Akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom. De vanligaste symptomen för 

sjukhusvårdade fall har varit hög feber, ihållande torrhosta och andfåddhet. Misstanken stärks om 

patienten haft nära kontakt med fall av covid-19 inom 14 dagar före insjuknandet.  Vi bör dock vara 

liberala med provtagning även vid låg misstanke för att så snabbt som möjligt hitta Covid 19 och 

bryta smittvägar. 

Mobila provtagningsteamet ansvarar för SARS-CoV-2/covid-19 provtagning för 

individer i Vård- och omsorgsboende, kommunal hemsjukvård eller personer som inte 

utan svårigheter kan ta sig till anvisat provtagningsställe. 
 

Rutin Vård- och omsorgsboende, kommunal hemsjukvård eller personer som har SOL insats utan 

Hälso-och sjukvårdsinsats. 

1. Vid misstanke om Covid-19 kontaktas tjänstgörande sjuksköterska inom den kommunala 

verksamheten. Sjuksköterskan kontaktar dagtid respektive hemvårdsläkare. Under jourtid 

kontaktas jourhavande Primärvårdsläkare för en bedömning om prov ska tas. 

2. Läkaren tar ställning om Nph-SARS CoV-2 RNA  ska tas, eventuellt i samråd med Vårdhygien. 

Ska prov utföras lägger vederbörande läkare upp en beställning i RoS. OBS att beställning ska 

vara lagd innan provtagningsteamet kontaktas. 

3. Läkaren alt vid ö.k. ssk kontaktar ”Mobila Provtagningsteamet” på telefon 072-738 47 95 

som utför provtagningen.  

4. Vid positivt prov kontaktar klin lab ordinerande läkare alternativt primärvårdjouren med 

muntligt besked. Läkaren ansvarar då för att förmedla positivt provsvar till vederbörande 

individ samt den ansvariga sjuksköterskan på SÄBO alternativt den kommunala 



 

  2020-12-11 

hemsjukvården muntligt med information om restriktioner och fortsatt handläggning enligt 

Vårdhygiens riktlinjer. 

5. Provet bevakas av ordinerande läkare dagligen, måndag-fredag. Provsvar som förväntas 

inkomma under helgdag bör bevakas från sköterska på kommunens samordningsfunktion för 

att snabbt kunna avsluta barriärvård på Säbo eller i hemmet. 

6. Rondande läkare på Säbo ansvarar för att anmäla till Sminet enligt SML för patienter boende 

på SäBo. Omvårdnadsansvarig sköterska på SäBo ansvarar för att meddela läkaren på 

hälsocentralen skyndsamt.  I övriga fall ansvarar Smittskyddsenheten för Sminet anmälan 

enligt SML. 

7. Vårdhygien ansvarar för smittspårningen för samtliga. 

 

Mobila Provtagningsteamet arbetar alla dagar 8-16 


