Information till dig som provtagits för covid-19
Du har precis blivit provtagen för covid-19. Tills du har fått ditt provsvar ska du följa samma
förhållningsregler som om du vore smittad.
Ditt provsvar visas i journalen på 1177.se så fort analysen är klar. Det kan ta upp till 72 timmar men går
ofta snabbare. Du ansvarar själv för att ta del av ditt provsvar i din journal genom att logga in på 1177.se.

I väntan på provsvar
I väntan på provsvar ska du stanna hemma och undvika alla kontakter utanför hemmet. Du får inte gå till
din arbetsplats, skola eller motsvarande. Om du måste gå ut ska du hålla minst 2 meters avstånd till andra
personer. Du får inte använda kollektivtrafiken. Du ska uppträda så att du inte sprider eventuell smitta
vidare. Tvätta händerna ofta och hosta och nys i armvecket.
Om du börjar må sämre med andningsbesvär eller allmänpåverkan ska du kontakta din vårdcentral eller
ringa 1177 för bedömning.

Positivt provsvar
Om ditt prov visar att du har covid-19 kommer du att bli kontaktad av din vårdcentral och en
smittspårning kommer att påbörjas. Du blir kontaktad av vårdcentralen genom ett meddelande med
frågor via 1177.se eller via telefon. Det är viktigt att du besvarar samtalet även om sjukvårdspersonalen
ringer från dolt nummer.
Har du frågor om provtagning och provsvar ska du kontakta din vårdcentral. 1177 på telefon kan inte
svara på frågor om ditt prov eller ge provsvar.

Läs ditt provsvar i journalen på 1177.se
För att logga in på 1177.se och läsa ditt provsvar måste du ha fyllt 16 år och ha en e-legitimation som till
exempel Bank-ID eller Freja eID Plus. Du som inte har en e-legitimation kan kontakta vårdcentralen där du
tog ditt prov för att få ditt provsvar. Kontrollera att du har slagit på aviseringar via sms och e-post så att
du inte missar meddelande om eventuell smittspårning.
Läs mer om hur du loggar in och läser ditt provsvar i journalen på 1177.se:
www.1177.se/jonkopings-lan/rjl/provsvarcovid-19
Ungdomar 13-15 år
Du som är 13-15 år kan inte läsa ditt provsvar i journalen på 1177.se. Vårdcentralen ringer då istället upp
dig eller någon av vårdnadshavarna och meddelar provsvaret. Om du inte har fått provsvaret inom 72
timmar tar ni själva kontakt med vårdcentralen.
Barn under 13 år
Har du barn under 13 år är det du som vårdnadshavare som läser provsvaret i journalen.
Så här gör du:
1.
2.
3.
4.
5.

Logga in på 1177.se.
Gå till "Övriga tjänster" och klicka på "Journaltjänster" och sedan ”Journalen”.
Gör ditt val om vilka uppgifter du vill ta del av.
Du kommer till en översikt som heter "Välkommen till journalen".
Under "Växla journal" kan du välja att visa ditt barns journal istället för din egen. Det är här du
läser ditt barns provsvar.
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Så här ser ditt provsvar ut när du loggat in på 1177.se
Resultat Påvisat
Provet visar att du har covid-19 (coronavirus SARS-CoV-2).
Se information ovan om positivt provsvar och smittspårning.

Resultat Ej påvisat
Provet visar inga tecken på covid-19 (coronavirus SARS-CoV-2).

Provsvar Ej bedömbart
Provet gick inte att bedöma. Kontakta din vårdcentral för att beställa en ny tid för provtagning.
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