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Personalprovtagning arbetsrutiner personalspåret kommun och 

region 
 

Bakgrund 

Erikslids hälsocentrals personalprovtagning för Regionens prioriterade personal bemannas av 

Erikslids undersköterska.  

Personalprovtagning i tältet vid akutmottagningen för kommunens prioriterade personal bemannas 

av undersköterska från regionens centrala resurs och kommunen tillhandahåller personal från 

Kommunhälsan.   

Arbetsflöde personalprovtagning både Erikslids hälsocentral och tältet vid 

akutmottagningen 

- Chef i regionen kontaktar Erikslids ”Coronatelefon” Telefonnr: 070-3720853  efter motfrågor 

till personal enligt dokument.  

- Chef i Skellefteå Kommun kontaktar Kommunhälsan för bokning efter motfrågor till personal 

enligt dokument.   

- Kommunens personal bokas in i tältet av Kommunhälsan tisdag, onsdag kl 08:15-10:00.  

- Regionens personal bokas in på Erikslids Hälsocentral. Ansvarig chef får tid för provtagning 

som förmedlas till medarbetaren. 

- Lab tester (regionens personal) tagna på Erikslids Hälsocentral läggs upp och signeras i RoS, 

Erikslids Hälsocentral med remittent Karin Granberg. 

- Lab tester tagna i tältet vid akutmottagningen läggs upp  och signeras i RoS Anderstorps Hc, 

pandemimott, med remittent Annika Larsson (Moröbacke Hälsocentral)   

- Sköterska på Erikslids Hc går igenom provsvar endast vardagar. Negativa provsvar 

dokumenteras i journal genom att diagnos sätta Covid -19 ej påvisad, i diagnosmodul. 

Personalen kan läsa sin ej påvisade diagnos e-tjänster 1177. (informationsbrev till patienten 

när hen kommer till tält och Erikslids hälsocentral.  

- Viruslab på Norrlands universitetssjukhus ringer dagtid och meddelar positiva provsvar via 

”coronatelefon” 070-372 08 53, Erikslids Hälsocentral.  Läkare ringer upp och meddelar 



 

 

personalen, dokumenterar i journal. Yrke, arbetsplats, insjuknande datum, antal sjuka på 

arbetsplatsen, sjuka i hemmet? Råd enligt smittskyddslagen. 

- Kväll och helg ringer viruslab Primärvårdsbakjouren, Skellefteå, via växeln för meddela 

positiva Covid-19-provsvar. Primärvårdsbakjouren meddelar personalen och de diagnossätter 

i journalen. Primärvårdsbakjouren ska INTE Signera bort provsvar. Det hanteras 

nästkommande vardag. Läkare på Erikslids hälsocentral signerar bort. 

 

  

 

 

 


