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Chefsrutin för egentester av covid-19 för 
kommunala bolag och privata utförare 
av vård och omsorg 
 

Bakgrund 

Mölndals stad erbjuder nu egentest av medarbetare utan krav på att kunna återgå till 
arbete vid negativt provsvar. 

Beslutet om provtagning är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och 
ansvarig chef.  

Genomförande 

Personal i kommunala bolag samt privata utförare erbjuds att få göra egentest för covid-
19. Ansvarig chef sköter dialog med kommunen och ges därefter klartecken att testa sin 
personal genom Mölndals stads regi. 

Provtagningen riktar sig till alla medarbetare som har symtom. 

Kriterier för provtagning: 

För att få genomföra egentestet ska medarbetaren uppfylla följande kriterier: 

•     Medarbetaren ska ha symtom på covid-19. 

Medarbetaren behöver följande för att kunna genomföra egentest: 

•     Giltigt personnummer 
•     BankID   
•     Smartphone, eller dator, med internetanslutning 
•     E-postadress 
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Så här går det till: 

1. Chef och medarbetare enas om att egentest bör göras och att samtliga kriterier är 
uppfyllda. Chef kan därefter välja att hänvisa medarbetaren till dennes 
vårdcentral för provtagning eller boka tid för egentest enligt punkter nedan. 
 

2. Chef bokar dag för egentest åt medarbetaren genom att skicka mail till 
covid19@molndal.se med följande information: 

• Vilket företag medarbetare kommer från 
• Personalens namn, telefon och mailadress 
• Chefens namn, telefon och mailadress 
• Samt vilken dag personen kommer 
• Ange KOD: Se nedan 

KODER: 
Kommunala bolag MÖ-4 
Berzelius äldreboende MÖ-101 
Hemtjänst/Hemsjukvård privata utförare MÖ-2 
LSS boende och personlig assistans offentliga/privata utförare MÖ-3 
 

3. Efter genomförd bokning skickar chefen en bekräftelse via e-post till 
medarbetaren, se mall för bekräftelse sist i denna rutin.   
 

4. Medarbetaren tar sig till Fallströmsgatan 1, helst med bil. Undvik kollektivtrafik. 
 

5. Medarbetaren parkerar på parkeringsplatsen intill fastigheten, går fram till entrén 
och knackar på dörren för att meddela sin ankomst. Personalen kommer ut med 
testet. 
 

6. Medarbetaren utför testet, helst i sin bil eller vid anvisad plats.  
 

7. När testet är utfört, och påsen med provrör förseglad, skall testet återlämnas till 
personalen vid entrén. 
 

8. Provsvar delges medarbetare inom 48 timmar. Ett SMS skickas från direkttest.se 
till medarbetaren som måste logga in med Bank-ID för att ta del av sitt provsvar. 
 

9. Ansvarig chef säkerställer att medarbetaren återkopplar till chef för att lämna 
besked om provsvar. 
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Vid negativt provsvar kan medarbetaren återgå i tjänst efter dialog med ansvarig 
chef.  
 
Vid positivt provsvar gäller följande: 
Medarbetaren måste följa smittskyddslagens förhållningsregler. Vid positivt provsvar 
kommer medarbetaren att få information om vad som gäller direkt till sin mobil via 
direkttest.se  

• Medarbetaren stannar hemma minst sju dagar efter symtomdebut. 
Medarbetaren måste dessutom ha varit helt symtomfri i minst två dagar 
för att kunna återgå i arbete.  
 

• Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktar medarbetaren 1177 eller 
sin ordinarie vårdcentral/behandlande läkare. 
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Här följer en mall för e-post till medarbetare om bokning av egentest 
 
Ämnesrad: Egentest av Covid-19  
 
Hej, 
 
Du erbjuds provtagning med egentest av covid-19 [DATUM] [TID].  
 
Beslutet om provtagning är en frivillig överenskommelse mellan dig och din chef. 
 
Detta behöver du för att kunna genomföra egentest: 

•     Giltigt personnummer 
•     BankID   
•     Smartphone, eller dator, med internetanslutning. 
•     E-postadress 

För att få genomföra egentestet ska du uppfylla dessa kriterier: 

•     Du har symtom som överensstämmer med covid-19 
 
Genom att svara JA i vändande mail bekräftar du att du har läst denna information, 
uppfyller kriterierna och samtycker till att genomföra egentest av Covid-19. 
 
Måste du avboka din tid gör du det genom att maila till covid19@molndal.se och 
meddela din chef att du avbokat. 
 
Så här gör du: 

1. Ta dig till Fallströmsgatan 1 i Mölndal, helst med bil. Se till att komma i tid.  
Undvik kollektivtrafik. 
 

2. Parkera bilen på parkeringsplatsen intill fastigheten, gå fram till entrén och 
knacka på dörren för att meddela din ankomst. Personalen kommer ut med testet 
till dig. 
 

3. Du utför testet, helst i sin bil eller vid anvisad plats utomhus.  
 

4. När testet är utfört, och påsen med provrör förseglad, skall testet återlämnas till 
personalen vid entrén. 
 

Provsvar delges medarbetare inom 48 timmar. Ett SMS skickas från direkttest.se till 
medarbetaren som måste logga in med Bank-ID för att ta del av sitt provsvar. 
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