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Syfte 
Denna rutin gäller för patienter för patienter med beslut om insatser enligt SOL och som 
saknar beslut om insatser enligt HSL och inte är inskrivna i hemsjukvården  

 

Genomförande 
• Denna rutin gäller 08.00-17.00 vardagar för patienter med beslut om insatser enligt 

SOL och som saknar beslut om insatser enligt HSL och inte är inskrivna i 
hemsjukvården 

• Hemtjänsten inhämtar patientens samtycke att kontakta patientens listade vårdcentral 
via telefon för Covid-19 provtagning enligt fastställda kriterier. Hemtjänstpersonalen 
använder skyddsutrustning tills provsvar kommit. 

• Hemtjänsten kan kontakta vårdcentral via tjänstesamtalsfunktionen. I TeleQ, tonval 9. 
• Provtagning ordineras av läkare. Patienten informeras muntligt och skriftligt om 

provet och vad som gäller vid positivt prov. En Covid-19 positiv person är enligt 
Smittskyddslagen 4 kap 2§ skyldig att informera andra vårdgivare och i detta fall 
enhetschef för hemtjänsten om smittan. Det är lämpligt att patienten redan vid 
provtagningen skriftligt godkänner att informationen om provresultatet delas till 
enhetschefen för hemtjänsten i kommunen. Tid bokas för Covid-19 provtagning på 
patientens listade vårdcentral. Bokningen görs av patienten eller av hemtjänsten via 
telefon och då efter inhämtat samtycke från patienten. Provtagning kan också 
genomföras vid hembesök av sjuksköterska eller undersköterska från patientens 
listade vårdcentral. 

• Provsvar kommer till ordinerande läkare. 
• Positivt svar och muntliga samt skriftliga förhållningsregler meddelas patienten av 

ansvarig läkare på vårdcentralen, aktuellt status samt eventuell plan för uppföljning 
dokumenteras i VAS. Patienten är enligt Smittskyddslagen skyldig att informera andra 
vårdgivare och i detta fall även enhetschef i kommunen. Efter samtycke från 
patienten meddelas kommunen positivt provsvar, se kontaktlista nedan. Vid behov av 
insatser enligt HSL och efter samtycke från patienten kallar ansvarig vårdcentral till 
en SIP 



 

• Negativa provsvar kan meddelas till patienten av sjuksköterska på vårdcentralen som 
efter inhämtat samtycke från patienten vidarebefordrar svaret till kommunen, se 
kontaktlista nedan. Patienten bokas till sin vårdcentral alternativt hembesök för vidare 
utredning och differentialdiagnostiska övervägningar om behov finns. Tid bokas av 
patienten själv eller av hemtjänst efter inhämtat samtycke från patienten. 

• Om patienten inte meddelar ett misstänkt positivt provresultat till kommunen, skall 
ansvarig person inom kommunen anmäla detta till den behandlande läkaren. Denne 
informerar åter patienten om skyldigheten enlig smittskyddslagen och ber om att få 
förmedla informationen. Ytterst kan den behandlande läkaren informera 
smittskyddsläkaren, som tar ställning till att föra informationen vidare enligt SmL 4 
Kap 8§. 

• All provtagning vård och behandling i öppenvård är avgiftsfri för covid-19. 
• Registrering på Vårdcentral ska ske enligt rutin och följa avgiftshandboken enligt 

avsnitt Vård enligt smittskyddslagen 
• Dokumentation kommer att ske i VAS på respektive vårdcentral. 
• I händelse av att pandemin eskalerar kan rutinen behöva ändras. 
• Utvärdering kommer att ske löpande. 

 

Kontaktlista 
Kungsbacka kommun  0300 - 833776 
Varbergs kommun 0340 - 88568 
Falkenbergs kommun 0721- 463655 
Hylte kommun 0345 -18210 
Halmstad kommun 035 - 138029 (tonval 8) 
Laholms kommun 0702 – 594209 
 
Bifogad fil  
Information till person med hemtjänst vid provtagning för Covid-19 
 
 
 
Uppdaterat från föregående version 
2020-04-29 – Ersätter tidigare version, uppdaterad i sin helhet. 
2020-04-29 – Ny rutin 

 
  

https://vardgivare.regionhalland.se/vardadministration/avgiftshandboken/lagar-regler-och-definitioner-avgiftshandboken/


 

Information till person med hemtjänst vid provtagning för Covid-19 
 
Du har symtom som kan vara orsakade av Covid-19. Din läkare har därför beslutat om 
provtagning. 
 
Provet tas i näsan eller i svalget. Din läkare får i allmänhet svaret inom ett dygn. 
 
Covid-19 är en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa 
de regler din läkare ger dig för att undvika smitta andra. 
 
Du är skyldig enligt Smittskyddslagen att informera när du söker annan vård och dem som 
hjälper dig i hemmet. 
 
Då du har hemtjänst är det viktigt att personalen i hemtjänsten informeras för att 
kunna följa korrekta hygienregler. 
 
Informationen om provresultatet kan överlämnas av din läkare eller dig själv till 
enhetschefen för din hemtjänst. Du behöver godkänna att din läkare överlämnar 
informationen. Det gör du genom att underteckna godkännandet nedan. 
 
 
 
Jag godkänner att resultatet av mitt Covid-19 prov meddelas enhetschefen i 
hemtjänsten i min kommun. 
 
 
Halmstad 2020- - 
 
 
 
………………………………………………….. 
Underskrift 
 
………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
 
 

 
 

 
 
 
 


	Syfte
	Genomförande
	Kontaktlista
	Bifogad fil
	Uppdaterat från föregående version
	Information till person med hemtjänst vid provtagning för Covid-19

