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Omprioritering av provtagning för personer med misstänkt covid-19 
 
Natienell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19, version 3 
Folkhälsomyndigheten, 200505 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/19b6b859352a42c28710fb463af81697/nationell -strategi-diagnostik-
covid-19.pdf 

 
Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19, version 12 
Folkhälsomyndigheten, 200508 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5893ab8dca1f4b3f87ee19a29724a44b/provtagningsindikation-
ncov.pdf 

 
 
Prioritet 1  
Patienter i behov av inneliggande vård; inneliggande patienter på sjukhus; individer som har en 
sjukdomsbild där behandlande läkare bedömer att tidig diagnos har betydelse för handläggningen; 
boende inom omsorg och på institutioner.  
Klinisk bild: Infektionsinsjuknande med symtom som beskrivits för covid-19.  
 
Prioritet 2  
Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg (ej barnomsorg).  
Klinisk bild: Infektionsinsjuknande i tidigt skede med symtom som beskrivits för covid-19. 
 
______________________ 
 
 

Vårdhygien: Revidering av Regional rutin – Vårdhygien covid-19, version 6 

Västra Götalandsregionen, 200506 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44910/V%C3%A5rdhygien%20-
%20Coronavirus%202019-nCoV.pdf?a=false&guest=true 

 
Vid byte av vårdenhet, vårdform utskrivning till hemmet 
 

• Bekräftat fall av covid-19 − dokumentera tydligt i journalen (motsvarande) och informera 
mottagande enhet om patient med bekräftad covid-19 är fortsatt smittsam eller inte när den 
lämnar enheten.  

• Misstänkt fall som är provtagen − journalför och informera mottagande enhet om att 
patienten är provtagen för covid19.  

• Exponerad/inkuberad patient − journalför och informera mottagande enhet om att patienten 
är inkuberad med covid19 och ange senaste datum för exposition.  

• Information till omsorgspersonal, såsom hemtjänst och personliga assistenter, sker efter 
patientens samtycke. 

 
______________________ 
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Vårdhygien: Skyddsutrustning 
Mötesanteckning 200512 – Primärvårdssamordning VGR 
 
 
Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien och Smittskydd är överens om att visir skyddar från två håll till 
skillnad från munskydd som inte skyddar bäraren. På SÄBO kan det ofta handla om diffusa symptom 
varför man kan ha visir när man är nära brukare även om ingen risk tycks föreligga.   
 
Kommentar: 
Använd alltid visir vid nära patientarbete om det är svårt att avgöra smittorisken!  
 
 
_________________ 
 
 

Kodning vid covid-19 
Socialstyrelsen 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba4b62db-bdc2-4df6-
a117-83cefc9f8c4c/kodning-av-covid-19-2-0.pdf?a=false&guest=true 

 
ICD-10-SE 
 
U07.1 Covid-19, virus påvisat 
U07.2 Covid-19, virus ej påvisat 
 

Kan kombineras med (t.ex.) 
J12.8 Annan specificerad viruspneumoni 
Z29.0 Isolering 

 
alternativt 
Z20.8 Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar 
Z03.8B Observation/ utredning för misstänkt infektionssjukdom 
 
 
KVÅ 
DV091 Smittisolering (Isolering på t.ex. SÄBO) 
 
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19 

I kombination med 
AW999 Annan specificerad utredning 
DV063 Rådgivande samtal 
QT016 Rådgivning till närstående 

 
Kommentar: 
Fokusera på ICD-10-koder. KVÅ-kod är ”nice to have” men mindre relevant med kanske ett undantag: 
DV091 (Smittisolering på boendet). 
 
_____________ 
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Provtagning – Antikroppstest (s.k. immunitetstest) 
Mötesanteckning 200512 – Primärvårdssamordning VGR 
 
”Birgitta Arnholm (Smittskydd VGR) informerar att regionen vill bilda sig en klarare uppfattning om 
antikroppsstatus innan testning kan påbörjas. Immunitetsfrågan är fortfarande oklar. Provtagning för 
allmänheten är under diskussion och mer information kommer.”    
 
Kommentar: 
Vi återkommer med mer information om provtagningsindikation och -förfarande bland våra 
medarbetare så fort som möjligt. Uppdateringen sker kontinuerligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvariga: 
Lena Larsson, COO 
Christian Donnerstag, CMO 
Danielle Braender, HR-chef 


