
 

  

 

 

Inför din planerade operation 

Om du tre dagar före din planerade operation har symtom förenliga med covid-
19 ska du boka tid för självprovtagning.  
 
Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa och är hos de flesta 
en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma. Får du symtom 
en till två dagar före ditt planerade operationsdatum är det viktigt att du 
kontaktar din mottagning via telefon.  
 
Boka tid för självprovtagning 
Logga in på  www.1177.se/Halland och boka tid och plats för självprovtagning 
av covid-19.  
 
Om du har haft eller har symtom så ska du oavsett om ditt provsvar är positivt 
eller negativt, kontakta din mottagning via telefon. 
 
Test för covid-19 vid ankomst 
När du kommer till din planerade operation så kommer du att testas för covid-19 
genom ett snabbtest (antigentest) för att säkerställa att du inte har en pågående 
infektion. Testet tar cirka 15 minuter. Det är därför viktigt att du kommer i tid. 
 
Om du under de senaste sex månaderna genomgått en covid-19-infektion och 
inte uppvisar symtom så behöver du inte testas. Du som har fått två doser 
vaccin mot covid-19 behöver inte heller testas. Om ditt test är positivt så kan din 
operation behöva skjutas upp. Blir det aktuellt så kommer du att få information 
då. 
 
Besöksregler för närstående  
På Hallands sjukhus finns många patienter som är känsliga för smitta. Med 
hänsyn till dem och för att minska risken för smittspridning, följ nedan åtgärder: 

• Du får ha en frisk närstående med dig till besöket. 
• Barn får ha båda vårdnadshavarna med sig, men helst inga syskon. 
• Gå in på mottagningen så nära inpå din bokade tid som möjligt för att 

undvika trängsel i väntrummet. 
• Vara noga med din handhygien och att hålla avstånd till andra. 

 
Läs mer om vården i Halland under coronapandemin här: 
www.1177.se/Halland 
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