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Provtagning covid-19 PCR med egentest via
Direkttest.se UNILABS
Praktisk vägledning
Denna vägledning är en bilaga till rutinen ”Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och
sjukvårdspersonal med milda symtom på covid-19”, se rutinen på hemsidan för Covid-19.
Instruktioner för provtagning enligt den rutinen ska följas.
Direkttest.se används för egentester, där vårdgivaren har möjlighet att lämna ut testet
till patienten som sedan kan provta sig på egen hand.

Instruktioner för användande av Direkttest.se
Om din enhet inte använt Direkttest tidigare behövs en beställarkod, kontakta
kundtjanst.vg@unilabs.com

Beställning material
Batcher med provtagningskit beställs från Marknadsplatsen enligt ordinarie rutiner. Om du inte är kund
hos Marknadsplatsen beställs provtagningskit via kundtjanst.vg@unilabs.com
Obs! endast dessa kit fungerar i Direkttest.se. Det finns två varianter:
1. PCR Provtagningskit för COVID-19 till Unilabs (Egentest) Direkttest (art.nr: 200003982).
Beställs efter behov. Innehåller provtagningsmaterial samt instruktion (två olika varianter
förekommer).
2. PCR Provtagningskit för COVID-19 till Unilabs (NPH) Direkttest (art.nr: 200003981)
Begränsad utleverans. Innehåller NPH-pinne istället för egentestpinne och ska bara användas i
de fall patienten inte kan genomföra egentest på grund av funktionsnedsättning.

Vid leverans till vårdcentral ska ALLA lådor ankomstregistreras enligt instruktionen
på sidan av lådan. (se figur).
Utan ankomstregistrering kan inte systemet lägga in vilken vårdcentral som
provlådorna tillhör (= Inga provsvar kommer in i journalsystemet)

Figur 1: Etikett för ankomstregistrering

Provtagning via Direkttest.se genomförs enligt följande:
1. All registrering ska göras i Direkttest och ej i journalen. Förutom KVÅ-kod som registreras i journal.
2. Be patienten gå in på Direkttest.se på sin mobil alternativt scanna QR-koden på påsen. Vid
användning av QR-kod, kontrollera att referensnumret överensstämmer med etiketten på provröret.
3. Klicka på registrera prov
4. Skriv in referensnumret som står på etiketten på provröret
Om personen har giltigt bank-ID:
1. Personen fyller i personnummer, mobiltelefonnummer och om möjligt e-postadress (valfritt)
2. Därefter legitimerar personen sig med bank-ID
3. Sedan är provet registrerat. Ett bekräftelsemail skickas till den e-postadress som personen angett.
OBS! Kontrollera att registreringen blir slutförd.
Om personen saknar giltigt bank-ID (till exempel barn):
1. Personen fyller i personnummer, mobiltelefonnummer och om möjligt e-postadress (valfritt)
2. Välj ”Personlig Kod” i menyn ”Identifieringsmetod” (se figur 2). Verifiera att personen skriver
korrekt personnummer.
3. När provet är registrerat visas den personliga koden (9 siffror, se figur 3). Personen visar mobilen för
personal som skriver ner koden och ger till personen. En mall finns senare i dokumentet. Ett
bekräftelsemail skickas till den e-postadress som personen angett. Notera att koden inte återfinns i
bekräftelsemailet. OBS! Kontrollera att registreringen blir slutförd.

Figur 2: Personlig kod som identifieringsmetod

Figur 3: Personlig kod visas när registreringen är slutförd

Praktisk hantering av provet, se instruktion ”Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och
sjukvårdspersonal med milda symtom på covid-19”. Aktuell version finns på Västra Götalandsregionens
hemsida för covid-19 för vårdgivare.
Provtagningsinstruktioner för egentest finns i varje provtagningskit.

Förpackningsinstruktioner för de enheter som använder Unilabs
Prover packas, märks och transporteras enl. ordinarie rutin

Hantering av provsvar
Personen får ett svar via sms och e-post.
• Icke akuta prover svaras i regel ut inom 48-72 timmar från att de når labbet.

Alla provsvar införs automatiskt i respektive journalsystem, som regel under förmiddagen dagen efter att
patienten fått svar via sms och direkttest.se. Vid provsvar ”misslyckad” skall den provtagne informeras och
uppmanas vid behov till ny provtagning.
Kontaktinformation
För hjälp att koordinera avvikelser i hantering av provsvar samt felsökning i Direkttest kontakta
provtagningssupport.direkttest@vgregion.se

Mall för information om tilldelad personlig kod till patient
(klipp ut nedan och lämna till patient)

Ditt prov för Covid-19 (SARS-CoV-2) är registrerat via Direkttest. När provsvaret är
klart får du ett meddelande om detta via SMS och e-post.
För att läsa provsvaret, gå till direkttest.se/provsvar och legitimera dig med BankID eller använd din personliga kod:

___ ___ ___
Kontakta din Vårdcentral om du har frågor kring din provtagning.
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