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DIREKTIV 
 

Covid-provtagning i enheter för vård och omsorg 
Enligt Ålands handlingsplan för covid-19 ska symtomfria klienter som skrivs in i enheter för vård 
och omsorg dygnet runt provtas för covid-19. 

Detta gäller under accelerationsfasen och spridningsfasen. Som komplement använder man 
sållningschecklistan. Personalen på enheten som tar emot patienten går igenom 
sållningschecklistan. 

Om patienten har förhöjd risk för covid-19 (symtom och/eller exponering) ska patienten isoleras i 
väntan på provsvar (skyddsnivå 1). Om risk inte upptäcks i checklistan behöver klienten inte 
isoleras, men allmänna rekommendationer om hygien och distans följs. Extra skyddsutrustning 
behöver inte användas. 

I utgångsfasen använder man sållningschecklista vid inskrivning för att urskilja vilka patienter 
som har en högre risk att vara bärare av covid-19. Endast dessa provtas. 

På landskapsregeringens hemsida framgår i vilken fas Åland befinner sig. 

Vem provtas? 

• nya klienter > 15 år som skrivs in i enheter med heldygnsomsorg 

• klienter som kommer till korttidsvård/avlastningsplats 

• klienter som överflyttas mellan enheter med heldygnsomsorg eller från sjukhus. 

Prov tas inte efter t.ex. hempermission om inte särskilda skäl finns. 
Prov behöver inte tas på personer som bor i egen lägenhet på ett serviceboende. 

När ska provet tas? 

Patienten provtas för covid-19 på inskrivningsdagen på enheten. 
På institutioner tas provet av institutionens sjukskötare. 

På ESB tas provet av ÅHS hemsjukvård eller av enhetens omvårdnadsledare om denna är 
sjukskötare. Personal på boendet assisterar vid behov vid provtagningen. Eftersom det rör sig om 
en planerad inskrivning meddelar boendet ÅHS i god tid. 

Ett alternativ för patienter i/kring Mariehamn: man bokar tid för drive-in provtagning på ÅHS, 
som patienten besöker på vägen till boendet. 

Vid överföring från en avdelning på ÅHS till institution eller ESB tas provet på ÅHS avdelning på 
utskrivningsdagen.  
Om patienten har vistats på ÅHS mindre en 24 h behövs inget nytt prov tas, förutsatt att 
patientens första prov är negativt + att patienten inte har symtom förenliga med covid-19. 

Provet tas inte någon dag i förväg. Exponering för smitta kan då ha ägt rum mellan provtagning 
och inskrivning.  

https://www.ahs.ax/sites/default/files/attachments/page/Covid-19%20S%C3%A5llning%20vid%20v%C3%A5rdkontakt%20checklista.pdf
https://www.regeringen.ax/
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Praktiska frågor 

Enheten som provtar beställer själv provtagningsutrustning från ÅHS lager.  

Enheten beställer själv provet i Abilita. Beställaren ska även vara kvitterare. Det måste finnas en 
kort journaltext synlig i ÅHS patientjournal om händelsen, till exempel: 

ORSAK covidprovtagning. 
Rutinmässig covidprovtagning vid inskrivning på TBH Nyhamn.  
Inget avvikande i sållningschecklistan.  

Beställaren är själv ansvarig för att kontrollera provsvaret. Positiva provsvar meddelas dock alltid 
från laboratoriet direkt till smittskyddsansvarig läkare, som vidtar åtgärder. Därför är det viktigt 
att det står i journalen var patienten finns. Skyddsutrustning används enligt ÅHS riktlinjer.  

Provet tas på basen av smittskyddslagen och är kostnadsfritt för patienten och institutionen. ÅHS 
får inte ta betalt för hembesöket. 
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