MEDDELANDE

1(7)

2020-01-12

Länsstyrelsen Skånes krisledningsorganisation

För att rutinen endast ska användas av nyckelpersoner i samhällsviktig
verksamhet, uppmanar Länsstyrelsen Skåne er att endast sprida detta
meddelande till berörda aktörer och ej göra det allmänt tillgängligt.

Erbjudande om provtagning för covid-19 för
nyckelpersoner inom samhällsviktig verksamhet
Region Skåne erbjuder prioriterad provtagning för nyckelpersonal inom
samhällsviktig verksamhet. Målet är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.
Instruktion för prioriterad provtagning
- Om en nyckelperson i samhällsviktig verksamhet, utpekad av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB), är sjuk och har symptom som kan
vara covid-19 kan denne vara aktuell för prioriterad provtagning.
- Den anställde ska stämma av intresse för prioriterad provtagning med
ansvarig chef. Det är ansvarig chef som avgör om den anställde är aktuell för
prioriterad provtagning.
- När den anställde fått godkänt av sin chef bokar hen tid för självtest genom
att logga in med e-legitimation på 1177.se och väljer e-tjänsten ”Covid-19test för utvald personal inom samhällsviktig verksamhet. Kod krävs.”
- Provtagningen genomförs genom så kallat självtest (PCR-test). Erbjudandet
avser inte antikroppstester.
- Den anställde får sitt provsvar genom att logga in på 1177.se.
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Förtydliganden om den prioriterade provtagningen
Vad är aktuell kod?
Kod för att boka prioriterad provtagning (gäller tills ny kod förmedlas):
RSKSKT2030
Vilken personal omfattas?
Erbjudandet gäller nyckelpersoner inom samhällsviktig verksamhet och som
-

-

är sjuk och har symtom som kan vara covid-19, till exempel snuva, ont i
halsen, feber, hosta, andningsbesvär eller plötsligt luktbortfall. Symtom på
covid-19 (1177.se)
är avgörande för verksamhetens funktionalitet
inte kan ersättas av annan personal
inte kan arbeta hemifrån

Vilka verksamheter omfattas?
Den prioriterade provtagningen omfattar nyckelpersoner i samhällsviktig
verksamhet utifrån MSB:s lista över samhällsviktig verksamhet under
coronapandemin, se bifogat.
All verksamhet och arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag är sällan
samhällsviktigt. Varje organisation och företag ska analysera och bedöma vilka delar
av verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid
samhällsstörningar.
Mer stöd för att avgöra om en verksamhet är samhällsviktig finns på
www.msb.se/covidtestning.
Vad innebär prioriterad provtagning?
Att det finns ett antal provtagningstider per dag som i förväg reserveras för
nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet. Provtagningen bokas via hemsidan
www.1177.se. En särskild kod krävs för att intyga att man tillhör den prioriterade
provtagningen.
Vad gör jag om koden inte fungerar?
Om koden inte fungerar så vänd dig till den som gett dig koden. Koden uppdateras
vid behov och det är viktigt att du har tillgång till gällande kod vid bokning.
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Från när kan prioriterad provtagning bokas?
Från tisdag 12 januari.
Hur gör personal som inte får del av erbjudandet?
De som inte uppfyller kriterierna för prioriterad provtagning kan boka självtest
genom att logga in på 1177.se och välja e-tjänsten Covid-19-test för dig som är sjuk.
Vad gör jag om det inte finns lediga tider kvar för prioriterad
provtagning?
Du bokar då självtest enligt ruinen ovan (genom att logga in på 1177.se och välja etjänsten Covid-19-test för dig som är sjuk). Observera att tiderna som erbjuds för
prioriterad provtagning inte innebär en snabbare hantering på laboratoriet. Om
tiderna är slut för prioriterad provtagning men det finns tider kvar i e-tjänsten
Covid-19-test för dig som är sjuk går det alltså lika bra att beställa test där.
Vem kontaktar jag om jag har frågor?
Kontakta 1177.se om du har frågor om bokning och provtagning.
Kontakta Länsstyrelsen Skåne samverkan.skane@lansstyrelsen.se
om du har frågor om samhällsviktig verksamhet.
Malmö den 12 januari 2021

Fredrik Kristell
Krisledningschef

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilaga (MSB 2020-07149)
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