
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2)

12. Provtagning av personal för Covid-19 (SN 2020.102)

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsansvariga inom särskilda boende i både privat och egen regi erbjuder 
själprovtagning för covid-19 för alla sina medarbetare med milda symptom. Provtagningen 
riktar sig till medarbetare som är sjukskrivna och hemma med milda symtom att de i vanliga 
fall skulle ha arbetat. Vid negativt provsvar för Covid-19 kan medarbetaren återvända till sin 
arbetsplats när de är symptomfria.
Socialförvaltning arbetar ständigt med att bevakar riktlinjer och rutiner från region Stockholm 
gällandes Covid-19. Information förmedlas vidare till verksamhetsansvariga inom särskilda 
boende och uppföljning med samtliga verksamhetsansvariga sker regelbundet. 
Verksamhetsansvariga i särskilda boende har sedan införande av regionens rutin för 
självprovtagning för covid-19 har erbjudit provtagning för medarbetare som uppfyller 
kriterierna.
Särskilda boende i Vallentuna kommun följer inriktningen från Smittskydd Stockholm rutiner 
vid kommunala verksamheter för hanteringen av covid-19 när det gäller provtagning av 
brukare/boende inom verksamheterna. Syftet med provtagning för Covid-19 är att identifiera 
smittan hos brukare/kund med symtom för att kunna sätta in de rekommenderade åtgärder och 
stoppa smittspridning. Detta görs efter medicinsk bedömning av den brukare/kund 
patientansvariga läkare. Särskilda boende i både privat och egen regi har arbetat ansvarsfullt 
att spåra, rapportera och provta brukare/kund med symtom sedan start av Covid- 19 spridning 
i samhället.
Vårdgivarguiden 2020-04-14.”Rutiner vid kommunala verksamheter för
hanteringen av covid-19” https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/information-till-
kommunal-verksamhet

Handlingar
 Provtagning av personal för Covid-19
 §49 Provtagning av personal
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Tjänsteskrivelse

Provtagning av personal för Covid-19

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet
Verksamhetsansvariga inom särskilda boende i både privat och egen regi erbjuder 
själprovtagning för covid-19 för alla sina medarbetare med milda symptom.  
Provtagningen riktar sig till medarbetare som är sjukskrivna och hemma med milda 
symtom att de i vanliga fall skulle ha arbetat. Vid negativt provsvar för Covid-19 kan 
medarbetaren återvända till sin arbetsplats när de är symptomfria. 
Socialförvaltning arbetar ständigt med att bevakar riktlinjer och rutiner från region 
Stockholm gällandes Covid-19. Information förmedlas vidare till 
verksamhetsansvariga inom särskilda boende och uppföljning med samtliga 
verksamhetsansvariga sker regelbundet. Verksamhetsansvariga i särskilda boende 
har sedan införande av regionens rutin för självprovtagning för covid-19 har erbjudit 
provtagning för medarbetare som uppfyller kriterierna.  
Särskilda boende i Vallentuna kommun följer inriktningen från Smittskydd Stockholm 
rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av covid-19 när det gäller 
provtagning av brukare/boende inom verksamheterna. Syftet med provtagning för 
Covid-19 är att identifiera smittan hos brukare/kund med symtom för att kunna 
sätta in de rekommenderade åtgärder och stoppa smittspridning. Detta görs efter 
medicinsk bedömning av den brukare/kund patientansvariga läkare. Särskilda 
boende i både privat och egen regi har arbetat ansvarsfullt att spåra, rapportera och 
provta brukare/kund med symtom sedan start av Covid- 19 spridning i samhället. 
Vårdgivarguiden 2020-04-14.”Rutiner vid kommunala verksamheter för
hanteringen av covid-19” https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-
ncov/information-till-kommunal-verksamhet 

Bakgrund
Här kan du skriva in text

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Information från Region Stockholm om kriterier och rutin för
självprovtagning för covid-19 för medarbetare
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49
Provtagning av personal (KS 2020.138)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderar socialnämnden att omedelbart påbörja 
arbetet med provtagning av personal för covid-19, och i den mån regionen ger möjlighet även 
testa brukare/boende inom vårdverksamheterna.

Ärendebeskrivning
Region Stockholm har meddelat kommunerna att det nu är möjligt för chefer på ett antal 
utsedda särskilda boenden i Region Stockholm att erbjuda sina medarbetare självprovtagning 
för covid-19 (coronavirus). Syftet är att medarbetare som är hemma med milda 
luftvägssymtom ska kunna arbeta så snart som möjligt när de är symptomfria, om 
provtagningen visar att de inte har covid-19.
Som kriterier för provtagning gäller att medarbetaren under mer än 24 timmar ska ha haft:
• hosta, snuva eller halsont
• mindre än 38,0 graders feber
• må så bra att denne ”i vanliga fall” skulle ha arbetat
Provtagning kan möjliggöra att för medarbetare att återgå i arbete snabbare, skapa en bild av 
vilka i personalen som efter sjukdom skulle kunna vara immuna mot covid-19 såväl som 
förekomsten av smittspridning generellt på boenden i kommunen. Det är därför angeläget att 
komma igång med arbetet snarast möjligt.

Yrkanden
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tillämpning av provtagning
 2020 04 13 Bilaga från Region Sthlm Kriterier och rutin för självprovtagning för 

covid-19 för medarbetare
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Tjänsteskrivelse

Provtagning av personal

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderar socialnämnden att omedelbart 
påbörja arbetet med provtagning av personal för covid-19, och i den mån regionen ger 
möjlighet även testa brukare/boende inom vårdverksamheterna.

Ärendet i korthet
Region Stockholm har meddelat kommunerna att det nu är möjligt för chefer på ett 
antal utsedda särskilda boenden i Region Stockholm att erbjuda sina medarbetare 
självprovtagning för covid-19 (coronavirus). Syftet är att medarbetare som är hemma 
med milda luftvägssymtom ska kunna arbeta så snart som möjligt när de är 
symptomfria, om provtagningen visar att de inte har covid-19.
Som kriterier för provtagning gäller att medarbetaren under mer än 24 timmar ska ha 
haft: 
• hosta, snuva eller halsont 
• mindre än 38,0 graders feber 
• må så bra att denne ”i vanliga fall” skulle ha arbetat
Provtagning kan möjliggöra att för medarbetare att återgå i arbete snabbare, skapa en 
bild av vilka i personalen som efter sjukdom skulle kunna vara immuna mot covid-19 
såväl som förekomsten av smittspridning generellt på boenden i kommunen. Det är 
därför angeläget att komma igång med arbetet snarast möjligt.

Bakgrund
Regeringen har bedömt att kapaciteten för att provta och testa personer för covid-19 
behöver utökas ytterligare i Sverige. Folkhälsomyndigheten har därför fått 
regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för provtagningen. Viktigast är 
att patienter och vårdpersonal fortsatt kan prioriteras. På sikt kan andra typer av test 
också vara aktuella, som exempelvis antikroppstester för att se vilka som har 
genomgått en infektion. Några sådana säkra tester finns dock inte på marknaden 
ännu, enligt Folkhälsomyndigheten.1

Kommunerna lämnar regelbundet uppgifter till länsstyrelsen om bekräftade såväl 
som antal smittade i vårdverksamheterna, samt behovet av skyddsutrustning och 
leveranser av skyddsmaterial. 

1 Folkhälsomyndighetens webbplats 2020-04-14. Uppdrag för utökad diagnostik av covid-19
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Socialstyrelsen har, i och med en ny förordning, getts möjlighet att besluta om både 
omfördelning av befintligt materiel och fördelning av tillkommande materiel mellan 
regioner och kommuner. 

Arbetsgivaren är alltid skyldig att skydda sin personal mot risker i arbetsmiljön. I 
situationer då man saknar fullständig eller tillförlitlig kunskap, rekommenderar 
myndigheten att man tillämpar försiktighetsprincipen. Rekommendationer om vilken 
personlig skyddsutrustning som skyddar mot covid-19 finns i nuläget från bland 
annat Folkhälsomyndigheten, den Europeiska smittskyddsorganisationen (ECDC) 
och Världshälsoorganisationen (WHO). En arbetsgivare som väljer att använda annan 
personlig skyddsutrustning än som rekommenderas av dessa organisationer, måste 
kunna visa vad som ligger till grund för den bedömningen.2

Smittskydd Stockholm förändrar kontinuerligt rekommendationerna till de 
kommunala verksamheterna, och ändringar kan komma med kort varsel. I nuläget 
anser man att provtagning för det nya coronaviruset enbart bör göras för att 
identifiera covid-19 hos patienter med symtom på covid-19 i behov av slutenvård på 
sjukhus alternativt omsorg inom äldreboenden. Även på LSS-boenden kan det bli 
aktuellt att provta boende med symtom. Detta görs då efter medicinsk bedömning av 
den boendes patientansvariga läkare eller motsvarande med hänsyn till 
riskfaktorer/somatisk sjukdom hos den boende och medboende, samt risken för 
spridning på boendet.3 

Bedömning
Vallentuna kommun har relativt sett övriga kommuner i länet låg andel smittade i 
befolkningen. Kommunen har även haft tämligen få konstaterade fall på boendena. 
Utifrån att smittspårning inte genomförs och smittsamheten är hög, kan dock 
mörkertalet vara högt. Det är därför viktigt att fånga upp hur många som smittats - i 
den mån det är möjligt. Kommunen behöver säkerställa en så bra bild som möjligt av 
smittspridningen lokalt.

Vid fortsatt smittspridning och begränsad tillgång till skyddsutrustning finns risk att 
socialstyrelsen bedömer att omfördelning av tillgänglig skyddsutrustning behöver ske. 
Ett lågt antal smittade/högt mörkertal kan i ett sådant läge medföra risk för 
omfördelning av kommunens skyddsutrustning till värre drabbade kommuner. 
Provtagning i den utsträckning det är möjligt är därför viktigt.

Provtagning kan visa om medarbetare med lättare förkylningssymptom kan återgå i 
tjänst eller om de har smittats med covid19. Kännedom om vilka medarbetare som 
smittats, och därmed kan vara immuna mot covid-19 kan även vara värdefullt att veta 
för att kunna öka patienter/brukares och medarbetares säkerhet.

2 Arbetsmiljöverkets webbplats 2020-04-14 ”Personlig skyddsutrustning” och ”Coronavirus och 
arbetsmiljö”

3 Vårdgivarguiden 2020-04-14.”Rutiner vid kommunala verksamheter för 
hanteringen av covid-19” https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-
ncov/information-till-kommunal-verksamhet/

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/information-till-kommunal-verksamhet/
https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/information-till-kommunal-verksamhet/
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Provtagning är viktigt för att generellt öka tryggheten för äldre/boende och deras 
anhöriga; utifrån att risken för smittspridning är hög behöver kommunen vidta de 
åtgärder som är möjliga för att skapa en tillförlitlig bild av den lokala 
smittspridningen.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Information från Region Stockholm om kriterier och rutin för 

självprovtagning för covid-19 för medarbetare

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Socialnämnden
Akt
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Kriterier och rutin för självprovtagning för 
covid-19 för medarbetare 

 

Det är möjligt för chefer på ett antal utsedda särskilda boenden i Region 

Stockholm att erbjuda sina medarbetare självprovtagning för covid-19 

(coronavirus). Syftet är att medarbetare som är hemma med milda 

luftvägssymtom ska kunna arbeta så snart som möjligt när de är 

symptomfria, om provtagningen visar att de inte har covid-19.  

 

Det finns kapacitet för ett begränsat antal prover per dag under påskhelgen 

(9 – 13 april).  

 

Kriterier för provtagningen: 
Medarbetaren måste ha giltigt personnummer samt BankID för att kunna 

ta del av provresultatet. Medarbetaren måste bo inom vissa 

postnummerområden, se bifogad fil. 

 

Medarbetaren ska under mer än 24 timmar haft: 

• hosta, snuva eller halsont  

• mindre än 38,0 graders feber  

• må så bra att hen ”i vanliga fall” skulle ha arbetat 

 

Rutin för självprovtagningen: 
1. Ansvarig chef har kontakt med medarbetare som uppfyller kriterierna 

för provtagning och undersöker om hen är intresserade av att göra ett 

självtest. 

2. Ansvarig chef registrerar en begäran för provtagning genom att: 

a. Gå in på https://ptc.capio.se/nyregistrering 

b. Användarnamn: sllkonto 

c. Lösenord: P@ssw0rd (OBS ”nolla”, inte ”o” i lösenordet) 

d. Chefen anger medarbetarens mobilnummer (till en smartphone) 

samt sin (chefens) e-postadress och klickar på ”skicka”. 

e. Processen upprepas för varje medarbetare som ska provtas. 

3. Medarbetaren får ett sms med en länk till ett formulär där hen fyller i 

namn, personnummer, mobilnummer samt adress, inklusive portkod, 
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dit provtagningskitet ska skickas. Medarbetaren får även ge samtycke 

till hanteringen av personuppgifter. 

4. Medarbetaren får ett sms från ansvarig budfirma med uppgifter om när 

provtagningskitet levereras. 

5. Provtagningskitet levereras och innehåller instruktioner om hur 

självprovtagningen ska utföras, hur provet returneras för analys samt 

hur personuppgifter och provresultatet hanteras.  

6. Medarbetaren bokar upphämtning av provtagningskitet via en länk i ett 

sms från budfirman som skickats efter att provtagningskitet levererats.  

7. Medarbetaren får ett sms från budfirman med tid då provtagningskitet 

hämtas. Medarbetaren ställer påsen med provtagningskitet utanför sin 

dörr vid det angivna klockslaget. 

8. Testsvaret blir klart dagen efter testet hämtats. Medarbetaren får ett 

sms när provsvaret är klart med en länk till en portal där medarbetaren 

loggar in med BankID för att se sitt provsvar. Om provtagningskitet 

hämtades innan lunch bör provsvaret vara klart kl 8.00 dagen därpå, 

om provet hämtades efter kl 16.00 bör provsvaret vara klart efter kl 

16.00 dagen därpå.  

 

Det finns fyra möjliga utfall av provet: påvisat, ej påvisbart, ej bedömbart 

och ej utfört. Information om vad de olika resultaten innebär finns på 

www.vardgivarguiden.se/sjalvprov  

 

Provsvaret är personligt och delges inte arbetsgivaren. Om provsvaret visar 

påvisat anmäler laboratoriet Synlab det till Smittskydd Stockholm enligt 

smittskyddslagen (2004:168) via SmiNet. Om provet är ej påvisbart, ej 

bedömbart eller ej utfört så kan ansvarig chef beställa en ny provtagning 

enligt den beskrivna rutinen ovan. 

 

Se bifogad personuppgiftspolicy om hur Capio Go AB behandlar ansvarig 

chefs personuppgifter (lagring av e-postadress). 

 

Kontakt 
För frågor om provtagningen, kontakta Capio, som är ansvarig vårdgivare: 

Mejl: capiogoprov@capio.se 
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