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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.   

Observera att den stora majoriteten av personer med covid-19 har influensaliknande symtom och klarar sig bra 

i hemmet med allmänna råd och utan särskild diagnostik.   

Hälsocentral i Umeå ytterområden och kranskommuner SARS-CoV-2/covid-19 

provtagning för personal i särskilt boende med följande klinisk bild 
Akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom  

https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/covid-

19_rutin_version%201.20%2020200402%20AJ.pdf  

 

Rutin: 

1. Chef i kommunen, ansvarig för personal i SÄBO ringer till hälsocentralen på telefonnr enl ordinarie 

hänvisning: måndag-fredag för att få hjälp av distriktssköterska med bedömning av symtom vi klinisk 

bild vid covid-19 enl ovan och för att eventuellt boka SARS-CoV-2-provtagning på hälsocentral. 

 

2. Chefen från kommunen får en tid till HC coronaprovtagning och hen återkopplar tiden till sin personal 

som ska provtas. Studenter ska ej provtas utan följer patientspåret. Coronaprovet är ej ett akutprov 

och tas ej på helgdagar. Svar kommer tidigast dagen efter. 

 

  

3. Provet beställs av ansvarig sköterska i ROS enligt rutin efter konsult med läkare, den står som 

remittent men sköterskan blir ansvarig för att bevaka provsvaret dagen efter på vardagar. 

 

https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/covid-19_rutin_version%201.20%2020200402%20AJ.pdf
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/covid-19_rutin_version%201.20%2020200402%20AJ.pdf


4. Personalen från SÄBO kommer för provtagning till särskild anvisad ingång, för provtagning av SARS-

CoV-2/covid-19.   

 

 

5. När personalen kommer för provtagning får denne med sig information om förhållningsregler enligt 

länk nedan. När positivt svar kommit meddelas den provtagne av läkare via telefon, negativt svar 

meddelas av sköterskan. 

 Vid positivt provsvar påminns om restriktioner och förhållningsregler (som personalen redan fått vid 

provtagningstillfället) .                       

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/03/covid-19-patient-200313.pdf              

 

6. Personal med påvisad Covid-19 meddelar ansvarig chef om denne är positiv. Vid positivt provsvar 

ska det ske en ytterligare bedömning av både chef och vårdhygien. 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/03/covid-19-patient-200313.pdf

