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Provtagning 
Rutinen gäller alla medarbetare i förvaltningen. Provtagning kan ske tidigast dagen efter det att 
man fått symtom. Provtagning sker alla vardagar. 
Medarbetare med symtom, men som känner sig friska, ska kunna komma tillbaka till arbete 
inom vård och omsorg/socialtjänst efter de testas negativa.  
 
Från den 14 mars 2022 sker PCR-provtagningen för covid-19 för personal inom vård-och 
omsorg samt tandvård via egenprovtagning för de personer som har e-legitimation. Personer 
utan e-legitimation ringer och bokar tid för PCR-provtagning. Bilaga 1. 
 
Chefens ansvar 
Du som chef ser till att medarbetaren har informationen om tillvägagångssätt för provtagning.  
Du ska stämma av så att provtagningen verkligen har gjorts. Medarbetaren ansvarar för att 
meddela provresultat till dig som närmst chef.  
 
Förvaltningens kontaktperson  
Kontaktperson finns till för frågor och kan kontakta smittskyddet vid behov. 
Kontaktperson är medicinskt ansvarig sjuksköterska tills att någon annan anges, 
telefonnummer 0733 – 73 96 89. 
 
Gravid medarbetare 
Ansvaret ligger på arbetsgivaren att göra en individuell riskbedömning om berörd personal kan 
jobba eller ej. 
 
Hushållskontakt medarbetare 
Provtagning av personal som är hushållskontakt, eller bor tillsammans med förkyld person 
alternativt person med positivt antigentest, tas bort eftersom möjligheten att söka 
smittbärarpenning är borttagen. 
 
Däremot uppmanas personal med hushållskontakt med covid-19/positivt 
antigentest/förkylning var extra observant på symtom och vid symtom provta sig med PCR 
enligt rutin. 
 
Bedömning av smittfrihet och återgång till arbete  
I nuläget finns det inte resurser att smittfriförklara personalen via smittskyddet, utan 
personalens närmaste chef avgör när en person kan återgå i arbete.  
 

Det ska gå minst 5 dagar sedan symtomdebut, varav minst 1 dygns feberfrihet. Dessutom ska 
allmän förbättring föreligga. 
 
Allmän förbättring innebär att symtomen (till exempel hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, 
halsont, magsymtom, huvudvärk, led- och muskelvärk) blivit betydligt förbättrade och i det 
närmaste försvunnit. 
Kvarstående lätt rethosta, nedsatt lukt- och smaksinne kan förekomma men bedöms inte 
korrelera till smittsamhet. 
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Många av den ovaccinerade (och en del av de som fått färre än 3 doser vaccin) personalen som 
insjuknar i covid-19 blir inte tillräckligt symptomfria på 5 dagar för att kunna smittfriförklaras 
och få arbeta med äldre och/eller sköra individer.  
 

Medarbetare som rest utomlands  

För aktuell information se: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — 
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
 
 
 
 
Bilaga  
1. PCR-provtagning för covid-19 för personal  
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

