Akut analys av SARS-CoV-2, sjukhuspersonal
(särskilda villkor gäller)
2022-08-18

Det kan vara aktuellt att utföra akut analys av SARS-CoV-2 på personal, men detta får inte ha
undanträngningseffekter på analyser av patientprover. Akut analys av SARS-CoV-2 på personal skall
alltid utföras med PCR-test (ej antigen-test).
Akut analys av SARS-CoV-2 har en svarstid på max 4h.
Vi har idag en god tillgänglighet avseende ordinarie provsvar för SARS-CoV-2. För aktuella svarstider
var god se provtagningshandboken
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/diagnostik/laboratoriemedicin/.
Begränsningar:
Akut analys på personal ska endast begäras om personen är så frisk och pigg att hen kan jobba om
provsvaret kommer tillbaka negativt.
Akut analys på personal ska endast ske om sjukfrånvaro för aktuell personal får betydande påverkan
på vården eller organisationen och det inte finns möjlighet att invänta resultat från ordinarie PCRanalys (se länk till provtagningshandboken ovan för aktuella svarstider).
Tillvägagångssätt:
1. Provtagning av personal för akut analys skall alltid förankras med verksamhetschef eller
person som är ansvarig för bemanningen på avdelningen.
2. Provet ordineras av läkare på enheten. ”SARS-CoV-2-RNA personal, sjukvård/omsorg”
beställs i BOS.
3. Provtagningen kan utföras på den egna enheten förutsatt den kan ske på ett smittsäkert sätt.
Den potentiellt smittade personalen får inte komma i kontakt med någon annan än
provtagaren, som bär skyddsutrustning enligt gällande föreskrifter.
4. De avdelningar som har tillgång till Credo-PCR ska använda dessa provtagningsrör för akut
analys på personal. Övriga avdelningar använder provtagningsrör för nasofarynx.
5. I väntan på provsvar skall den provtagne personen agera som att hen är smittad med covid19 och följa de rekommendationer som gäller.
6. Provrör lämnas till provinlämningen, laboratoriemedicin på Höglandssjukhuset, Värnamo
sjukhus eller Länssjukhuset Ryhov. Provtagen person får INTE själv lämna in provet.
Provinlämning kan ske 24:7.
7. Svarstiden är max 4 h.
8. Vid positivt resultat har ordinerande läkare ansvar för att:
• ge patientinformation (smittskyddsblad) och
• smittspåra, om smittspridning kan misstänkas inom vård- och omsorgsverksamhet.
Arbetsplatser som saknar tillgång till ordinerande läkare:
Personal som arbetar på arbetsplats där det inte finns någon ordinerande läkare kan ändå vara
aktuell för akut analys, om ovan kriterier uppfylls. I dessa fall beslutar närmaste chef om prov ska tas
och den verksamhet som personalen i fråga bemannar ordinerar, provtar och följer upp, enligt ovan
rutin.
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