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Erbjudande om Covid-19-självprovtagning för personer som sitter i 
arresten  
Förslag på när detta kan vara aktuellt: personal med milda symtom som är friska nog att jobba, 

där verksamheten inte klarar bemanningen utan att få personen tillbaka i tjänst och där ledtiderna 

på självprovtagningen blir avgörande. 

För kommunal vård och omsorgspersonal samt samhällsviktig verksamhet inom 

kommunen  

Nedan tillvägagångssätt kommer att finnas tillgängligt vid behov av snabba provsvar i kritiska 

lägen. Länsstyrelsen har sagt att kommunerna sammanlagt behöver 280 kit/vecka och det är det 

som regionen kan bistå med, under förutsättning att provtagningskit finns i Region Hallands 

lager.  

Tillvägagångssätt 

 Kommunen får egenprovtagningskit från Region Halland (Logistikservice)  
o Länsstyrelsen tar fram plan för hur fördelning av provtagningskit ska ske  
o Region Halland ser till att Logistikservice skickar ut egenprovtagningskitten till 

kommunernas skyddsutrustningslager. Lådan är märkt ”personalprovtagning”. 

 Kommunen använder pappersremiss och fyller i remitterande läkare (PANLÄK) och 
remitterande inrättning (Pandemimottagningen).  

 Provkitet är tänkt som egenprovtagning men kan även tas av kollega inom kommunen. 
Varje kommun får avgöra hur de planerar för sin provtagning - var egenprovtagningskit 
hämtas/lämnas, vem som ska erbjudas, samt om provtagningshjälp ska finnas. Se 
instruktion för provtagning här under rubriken Svalgsekret där instruktion för  

självprovtagningen ligger.  

 Kommunen ansvarar för att lämna in sina prover till provinlämningen i Halmstad eller 
Varberg. Provinlämningen har öppet dygnet runt. Provinlämningen finns på Hallands 
sjukhus Halmstad, Klinisk Kemi – entré 4 målpunkt H plan 1 och Hallands sjukhus 

Varberg, Klinisk kemi – huvudentrén.  

 För att ta del av provsvaret (positivt och negativt) utan dröjsmål kan medarbetare logga in 
på 1177.se och se sitt provsvar i Journalen under Provsvar, se instruktion här. Obs! 
Medarbetaren får själv bevaka när provsvar kommer in, ingen avisering finns när det 

gäller Journalen på 1177.se. 

 Pandemimottagningen bevakar provsvar och meddelar medarbetaren vid positivt 
provsvar samt ger förhållningsregler. Pandemimottagningen ansvarar även för 

smittskyddsanmälan och journalföring vid positivt provsvar. Allt enligt ordinarie rutin. 
Observera att Pandemimottagningen enbart svarar ut prover dagtid måndag-fredag.  

 

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/analysforteckning/?aid=1124
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/analysforteckning/?aid=1124
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2021/01/Guide-provsvar-Journalen-1177.se_.pdf

