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Rutin beställa egentest Covid-19 för personal
Information till ansvarig chef
Provtagning med egentest av covid-19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som
grundar sig på behovet av sjukvård utan på behovet av bemanning. Beslutet om
provtagning är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig
chef. Provet är frivilligt. Samtliga chefer ansvarar för att informera om rutiner för
provtagning samt ha en löpande dialog med sina medarbetare.

Medarbetare som erbjuds att genomföra egentest
•

Medarbetare med så lindriga symtom att de direkt kan återgå i tjänst ifall
provet är negativt. Exempel på symptom är lätt snuva, lätt halsont, lätt
hosta. Egentest ska genomföras så snart som möjligt efter symtom
uppstått.

Medarbetare som inte ska genomföra egentest
•
•

Medarbetare med mer påtagliga symtom.
Medarbetare som har testats positiva för covid-19 de senaste 6 månaderna
ska inte ta om testet. Folkhälsomyndigheten bedömer att personer som
haft covid-19 som bekräftats med PCR- prov och tillfrisknat har en mycket
låg risk att bli sjuka igen åtminstone sex månader framåt.

Processen vid beställning av egentest covid-19
•
•

•

Medarbetaren som ska testas måste ha ett mobilt bank-ID.
Chef och medarbetare gör en gemensam bedömning om egentest ska
beställas. OBS! Egentestet är frivilligt och ska bara användas för att
möjliggöra frivillig återgång till arbete.
Chefen informerar medarbetaren om att samtycke krävs av denne till att
personliga uppgifter såsom telefonnummer och e-postadress kommer
delas med berörda aktörer.
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Beställningsrutin
Chef skickar beställning till covidtest-of@trollhattan.se senast kl. 9:30.
Beställningen ska innehålla medarbetarens:
•
•
•
•

För- och efternamn
E-post och telefonnummer
Förvaltning och arbetsplats
Om medarbetaren bor i en annan kommun och vill testas där, ska det
framkomma i beställningen vilken kommun det rör sig om. Beställningar till
andra kommuner kan komma att dröja beroende på den kommunens
beställningsrutin.
Beställningar som inkommit efter kl. 9:30 utförs nästkommande vardag.
Medarbetaren kommer få en kallelse med tid och arbetsplatskod för att utföra
egentest vid stadens testcenter

Testcenter
Stadens testcenter har öppet kl.10:00-12:00 och står på parkeringen framför
stadshuset. Följ skyltningarna och tänk på att hålla avstånd i kön.

OBS: Medarbetare med symtom får inte åka kollektivtrafik till testcenter eller
gå in i Stadshuset för att utföra egentestet.
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Provsvar delges medarbetare via www.direkttest.se. Ett SMS skickas till
medarbetaren som sedan kan logga in med Bank-ID för att ta del av sitt provsvar.
Medarbetaren kontaktar sin chef när provsvar anlänt.

Vid negativt provsvar:
•

Medarbetaren kan återgå i tjänst.

Vid positivt provsvar:
•

•
•
•

Medarbetaren får information kring åtgärder och förhållningsregler att följa
i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. Informationen skickas ut till
medarbetarens mobil via direkttest.se
Medarbetaren måste följa rekommendationer kring smittfriförklaring,
information finns via länk: Regional rutin Vårdhygien
Medarbetaren meddelar sin närmsta chef samt vårdcentral för beslut om
eventuell smittspårning
Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktar medarbetaren 1177 eller sin
ordinarie vårdcentral och behandlande läkare

Smittspårning
När medarbetare testats positiv för covid-19, och anmält detta till chef och
vårdcentral, kan läkare bedöma att en smittspårning ska ske.
Smittspårning via egentester utförs endast på begäran av smittspårande läkare
Beställning görs, av chef, till mailadress: covidtest-of@trollhattan.se
Beställningen ska innehålla antal test-kit som behövs vid testtillfället. Chef eller
annan personal hämtar testerna i boden och lämnar sedan in dem i en försluten
påse till boden senast 13:30 för att de ska kunna skickas till labb samma dag.

Mer information om kommunala egentester:
https://www.vardsamverkan.se/covid-19/provtagning-egentester/

