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• Har du symtom på covid-19 och behöver boka 
tid för provtagning ska du kontakta din chef för 
att få en beställningsnyckel/kod så att du kan 
slutföra beställningen.

• Det gäller personal inom hälso- och sjukvård, 
äldreomsorg och funktionshinderomsorg i 
Östergötland.

• Det är upp till varje chef att bedöma om 
medarbetaren ska få tillgång till 
beställningsnyckeln.

• Beställningsnyckeln skrivs med VERSALER
• Syftet med införandet är att säkerställa att 

personal, som är viktig för att upprätthålla vård 
och omsorg, provtas och att de medarbetare 
som har milda symtom snabbt kan återgå till 
arbetet.

Införande av beställningsnycklar
- provtagning covid-19
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Från den 19 november krävs en digital beställningsnyckel/kod för att boka provtagning 
för covid-19 via e-tjänsten ”Provtagning covid-19 (Östergötland)” på 1177.se. 
Beställningsnyckeln får du av din chef vid behov av provtagning. Du ska inte ringa 1177.



Så gör du för att boka provtagning 
för covid-19 på 1177.se
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1. Du loggar in på 1177.se och väljer e-tjänsten ”Provtagning Covid-19 - Personal 
(Östergötland)” under ”Regionen rekommenderar”

2. Du anger beställningsnyckel (skrivs med VERSALER) som du fått av din chef och 
slutför sedan beställningen. 

3. Du väljer provtagningsplats. 
4. Du bokar tid.
5. När det är dags för din tid tar du dig till provtagningsplatsen. Cykla, gå eller kom i 

egen bil eller annat färdmedel där du åker själv. Du ska INTE åka kollektivt eller ta taxi 
eftersom du har symtom.

6. Vid provtagningstillfället kommer du att behöva styrka din anställning. Det är bra om 
du har möjlighet att ta med dig giltig tjänstelegitimation eller annat intyg. Har du inte 
möjlighet att ta med något intyg kommer du istället att behöva svara på frågor om var 
du arbetar och vem som är din chef.

7. På provtagningsplatsen väntar du tills att du blir inropad.
8. Personalen berättar hur provtagningen går till och tar provet på dig.
9. Du får svar inom 2-4 dagar. Medan du väntar på provsvaret ska du hålla dig hemma 

eftersom du har symtom. Ställ in avisering via sms eller e-post så får du en notis när 
provsvaret kommit in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

https://m08-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/451


När kan du boka tid för provtagning? 
• Om du arbetar inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och 

funktionshinderomsorg och har symtom på covid-19. 

När ska du inte provtas?
• Om du har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna. 

Provet kommer att vara positivt i flera veckor. Du smittar dock inte 
efter sju dygn. Förutsatt att symtomen till största del försvunnit.

• Om du nyligen fått ett negativt provsvar men fortfarande har 
symtom.

När kan du boka tid för 
provtagning? 
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https://www.1177.se/Ostergotland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/#section-99029
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