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Symtom?!

Kommun 
Ssk

bedömer PV 
bakjour 

ordinerar 
prov 

Skriver akutremiss till 
ansvarig läkare på 
hälsocentral: 
uppföljning/smittspår
ning

Kommun Ssk tar 
PCR prov, 

nasopharynx

Pappersremiss 
Klinisk 

Microbiologi
VL1222

Provsvar 
till 

ssk på 
boende

Skickar prov 
med Taxi

Före 14.00
Beställ på 

0771-251020
”Godsresa 

Covid”

Bedömmande 
ssk !

Kontaktar 
bakjour

Smittspårning
https://www.regionvast
er
otten.se/smittskydd

Vårdhygien – rutiner
https://www.regionvaste
rbotten.se/for-
vardgivare/behandlingsst
od-och-
vardriktlinjer/vardhygien/
corona

Vid symtom 
hantera 
brukare enligt 
covid positiv 
rutin – isolera!

Vårdhygien – rutiner
https://www.regionvasterbotten.se/f
or-vardgivare/behandlingsstod-och-
vardriktlinjer/vardhygien/corona

Kommun ssk på 
boende:
Meddelar ansvarig 
SÄBO läkare att 
prov är taget, så 
snart som möjligt

Vid smitta – positiv covid: Kommun

1. Kontaktar chefen för boendet 
2. Blankett smittspårning – fyll i
3. Informera berörda: brukare/personal
4. Se över rutiner vid smitta
5. Kontakta vårdhygien

KOMMUN ssk Läkare OBS!

POSITIV COIVD-19
/Primärvårdsbakjour

ordinarie läk

Meddelar ssk på 
boendet: OBS!
-Hänvisning till länk till 
smittskydd- och 
vårdhygiens hemsida
-Blankett smittspårning
- Rutiner vid smitta

https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd
https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd
https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/corona
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/corona


• Remisser och provtagningsmaterial hämtas veckodagar i kranskommunerna på respektive Hälsocentral och 
veckodagar i Umeå kommun på PrimÄR, skolgatan 115

• Positiva provsvar lämnas av ordinarie läkare under veckan och av Primärvårdsbakjour under helg och röda 
dagar. 

• Provsvar kan efterfrågas på PrimÄR

09.00-10.00 samt 15.30-16.30 på tel 072-5869942

• Transport av prover sker med taxi. Beställs på 0771-251020 och måste ske innan 14.00 

• Provtagningsinstruktion: www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-
vardriktlinjer/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionvasterbotten.se%2Ffor-vardgivare%2Fbehandlingsstod-och-vardriktlinjer%2Flaboratoriemedicin%2Fprovtagningsanvisningar&data=04%7C01%7CGunnar.E.Lindstrom%40regionvasterbotten.se%7C4df5813d8a3947aa322308d8a335c23f%7C1251730698574dcab5946c370d359eb0%7C0%7C0%7C637438798576985647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t79rRj%2Bwx7BubYueWrJk4zpI5oWuuvcSK%2FBdb%2FUJkJI%3D&reserved=0


• Använd pappersremiss ”Klinisk Mikrobiologi, VL1222”, rosa kant

• OBS! Ange provtagningsdatum!

• Ange på remissen: ordinerande läkare

• Märk remissen med telefonnummer för provsvarsmottagare

• Märk Remissen med frågeställning: COVID ?

• Lägg prov i försluten plastpåse och därefter prov och remiss i vadderat 
kuvert, Märk kuvert med ”Kemlab, NUS”

• Skicka provet med taxi till kem lab före 14.00 Uppge att det gäller 
”Godsresa COVID”

Provtagningsrutin gäller enbart brukare inom 
SÄBO/LSS och korttidsplatser under helg

Kommun Ssk tar prov !


