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Information från Vårdval primärvård – Nr 21/20 
 

Screeningprovtagning för Covid 19 vid hemgång efter sjukhusvård  
 
Smittspårning i hemtjänsten fungerar bra i samverkan med primärvården. Däremot 
har screeningprovtagningen för Covid-19 efter hemgång från sjukhus ej fungerat 
tillfredställande.  
 
Rutinen ändras därför så att screeningprovtagning nr 1 för personer med hemtjänst 
eller hemsjukvård provtas före utskrivning från sjukhus. Vid negativt utfall skall nytt 
screeningprov nr 2 tas av primärvården efter 3-5 dagar. 
 
Om prov nr 1 blir positivt initieras smittspårning/utredning på sjukhuset som genom 
remiss meddelar vederbörande primärvårdsläkare att i samverkan med hemtjänsten/ 
hemsjukvården ombesörja smittspårning på den personal som det kan vara indicerat 
på (exponerade från hemkomsten tills provsvaret blir känt).  
 
Se uppdaterad instruktion nr: 50925-13 Covid-19 Regionövergripande rutiner 

 

Uppdatering Visir: Nu gäller personliga flergångsvisir 
 

Under covidepidemin har visir varit en bristvara och vi har därför rengjort och 

återanvänt engångsvisir. Tillgången på flergångsvisir är nu god och alla nya visir som 

levereras ut till lagren är CE-märkta och av Arbetsmiljöverket godkända flergångsvisir. 

Det innebär att ingen längre ska återanvända engångsvisir. Kvarvarande godkända 

visir kan dock användas tills lagren är slut. Observera att Skyddsvisir 1 (Packing 
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Kungsör, artikelnummer 10913) som hittills använts som engångsvisir nu klassas som 

flergångsvisir efter att ha testats och godkänts av Arbetsmiljöverket. 

 

Rengöring: För att minimera smittspridning ska alla som använder visir ha ett personligt 

visir. Medarbetaren ansvarar för att rengöra visiren enligt bruksanvisningen. Visiret kan 

rengöras om och om igen och går att använda tills sikten blir nedsatt. Bruksanvisningen 

levereras med visiret, kontakta din förråds-/kundansvarige om du saknar den. 

 

Förvaring: Efter arbetspassets slut tar medarbetaren i första hand med sitt rengjorda visir 

till skåpet i omklädningsrummet och förvarar det där tills nästa gång det ska användas. 

Undvik att förvara visiren hängandes i korridorerna så långt det är möjligt. 

 
 

Med vänlig hälsning! 

Maria Martinsson 

Vårdvalschef primärvård 

 

 


