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Information från Vårdval primärvård – Nr 17/20
Utvidgad provtagning för Covid 19 och ersättning till Primärvården
Med utgångspunkt från regeringen och SKR:s överenskommelse "Ökad nationell testning
för covid-19, 2020" daterad 11 juni gäller följande i Region Västmanland:
Avgiftsfri PCR-testning ska på regionens vårdcentraler erbjudas personer som enligt
någon form av medicinsk bedömning har symptom på covid-19. Bedömningen kan ske via
läkarbesök eller digital kontakt.
För personal eller enskilda inom hemtjänst, och särskilda boendeformer enligt SoL och
LSS ska PCR testning erbjudas enligt FoHM:s rekommendationer oavsett symptom.

Ekonomiska villkor
•
•
•
•

Vårdcentralen ersätts med 1300 kr per prov SARS-CoV2 PCR
Ersättningen gäller för prover som tas/tagits från 1 juni tom 31 dec 2020.
Vårdcentralen debiteras analyskostnaden om 750 kr per prov
Vårdcentralen ersätts inte för SARS-CoV2 PCR som tas på vårdcentralen där
annan enhet är svarsmottagare (då gäller istället ordinarie prislista i
primärvårdsprogrammet för provtagning mellan besök)

Rapportering
Ett villkor för att få del av avsatta medel är att det sker en veckovis rapportering från
regionen till FOHM på antal tester, utfall samt kapacitet för testning. Hur detta ska gå till i
Region Västmanland håller på att riggas just nu och troligtvis hanteras detta direkt från
systemen. Skulle vi behöva något annat underlag från er så kommer vi att återkomma om
detta.
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Egenprovtagning
Start för egenprovtagning för alla med symptom på covid-19 startar 2020-06-29. Provtagning kan bokas vid sex provtagningsbussar eller hämtas av friskt ombud på åtta olika
apotek i länet. Provtagnings-kit kommer även att kunna levereras till hemmet.
En remiss och bokad tid krävs och görs via 1177.se innan test lämnas ut.
Egenprovtagning 1177

Uppdaterade rekommendationer från FoHM om provtagning för
covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat tidigare dokumentet Provtagning för covid-19
inom särskilt boende för äldre att även omfatta hemsjukvård och hemtjänst samt LSSboende.

Matris för ansvar vid covid-19 PCR-provtagning
För en samlad bild av de olika provtagningsspåren, se matris som beskriver vilken
som provtar, meddelar provsvar, smittskyddsanmäler, smittspårar samt svarar på
frågor i de olika grupperna av patienter och personal.
Matrisen bifogas som pdf till detta informationsbrev men den kommer inom kort
publiceras i regionens ledningssystem där den med automatik blir uppdaterad vid ev
förändringar.
Den som får positivt svar ska erbjudas:
a) individuellt utformade förhållningsregler
b) information om egenvård
c) om och när förnyad kontakt med sjukvården ska sökas samt
d) lämna uppgifter som behövs för att smittspårning ska kunna bedrivas

Antikroppstest / Serologi
Region Västmanland kommer inte i nuläget allmänt att kunna erbjuda antikroppstest
för att påvisa antikroppar mot SARS-CoV2. För vissa grupper pågår provtagning via
ordination från infektionskliniken.
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Det rör sig om:
1. Personer >65 år bosatta på SÄBO/med hemtjänst som uppvisat symtom
förenliga med covid-19 och som fram till 27/4 provtagits med SARS-CoV-2 PCR
oavsett påvisat virus eller ej. Ca 300 personer, provtagning och analys pågår.
2. Vård och omsorgspersonal som uppvisat symtom förenliga med covid-19 och
som fram till 27/4 provtagits på Regionhälsan med SARS-CoV-2 PCR oavsett
påvisat virus eller ej. Ca 900 personer. Provtagning pågår.
För grupp 1 tas prov på SÄBO eller på vårdcentral medan för grupp 2 kan hänvisas till de
fyra centrallaboratorierna.

Med vänlig hälsning!
Maria Martinsson
Vårdvalschef primärvård

