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Covid-19 – Provtagning av personal inom vård och omsorg i 
Västmanlands län 

Region Västmanland provtar enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer: 

• 1. Patienter med akuta infektionsinsjuknande med feber och/eller 
luftvägssymtom som läggs in på sjukhus 

• 2. Personal i sjukvård och äldreomsorg 

Grupp 1 är prioriterad och den kapacitet som blir över fördelas på personal. 
ALL personal inom vård och omsorg, både medarbetare i regionen och i 
kommunerna, ingår i samma prioriteringslista och fördelas på samma sätt till 
möjliga provtagningstillfällen. 
  
Vilken personal kan vara aktuell för provtagning? 
Verksamhetskritisk personal (dvs där ett bortfall kan medföra att en viktig 
verksamhet behöver stängas, eller är nära att stängas – gäller såväl sjukhusvård 
och primärvård som kommunala äldreboenden, LSS-boenden och hemtjänst) vars 
allmäntillstånd i vanliga fall hade tillåtit denne att återgå i tjänst och som haft 
symtom under mer än tre dagar. Tidigare provtagning ökar risken för ett falskt 
negativt resultat, dvs att en person som faktiskt har covid-19 inte upptäcks vid 
provtagningen. 
  
Tänk på att det finns en mycket begränsad provtagningskapacitet. 
  
Vem kontaktar jag för eventuell provtagning? 
Du som chef tar kontakt med Regionhälsan. 
  
Kontaktvägar till Regionhälsan 
Måndag–Fredag: 08.00 – 16.30 
Lördag–Söndag: 08.00 – 14.00 
  
Telefon:         021-17 32 24 
Fax:               021-17 51 83 
Om det är svårt att komma fram på telefon ber vi dig att faxa ditt namn och 
telefonnummer så ringer vi dig. 
  
Vem bedömer och prioriterar personal? 
Regionhälsan bedömer och prioriterar personal för provtagning och meddelar 
om aktuell personal kommer provtas. 
  
Vad händer efter en eventuell provtagning? 



• Positiva svar, dvs svar som bekräftar covid-19-diagnos, rings ut till 
infektionsklinikens covid-jour/bakjour som kontaktar den anställde. 

• Negativa svar, dvs svar som lämnar besked om att personen inte har 
covid-19, får den anställde själv gå in i 1177/Mina vårdkontakter och läsa. 
Inga negativa svar skickas på papper till vare sig den anställde eller 
enhetschef. 

  
Personal med förkylningssymtom på arbetsplatsen? 
I och med att vi testar verksamhetskritisk personal kan det förekomma personal 
med negativt covid-19 svar med förkylningssymtom på arbetsplatsen. Är det 
personal med förkylningssymtom som inte är testade för covid -19 bör de gå 
hem. 
  
Hur ska jag förhålla mig till min säsongsallergi som ger förkylningssymtom? 
Har du snuva, och är osäker på om det är din säsongsallergi? Gå hem, prova att 
medicinera med allergimedicin som du tidigare gjort, och se om besvären 
försvinner på en dag eller två. Om de försvinner var det med stor sannolikhet 
allergi. Om inte, talar det för infektion, och då bör du redan vara hemma, och 
stanna hemma. 
  

 


