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Information till kommunerna Covid-19
Regions Sörmland har sedan förra veckan varit i stabsläge. I går beslutades det att bildas olika
arbetsgrupper för att underlätta och fördela hanteringen av frågor gällande Covid – 19.
En av arbetsgrupperna har ansvar för information och dialog mellan kommunernas vård- och
omsorg och regionen jag är ansvarig för gruppen .Gruppen formas vidare i dag och i morgon.
Gruppen kan också komma att kompletteras beroende på frågor som blir aktuella. Återkommer
med vilka som ingår i gruppen i morgon.
Uppdraget är att samla in frågor som kommer in från kommunerna och vid behov föra dem
vidare till stabsgruppen. Att hantera, bereda och föreslå lösningar på frågor som kommer från
statsledningen. Tills vidare mejlas frågor till marie.hakansson@regionsormalnd.se eller
suzanne.freimanis@regionsormland.se
Då det är många frågor har jag sedan i torsdags haft kommunikation med nätverket för
medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Jag önskar utöka informationen från och med i dag till de
representanter som finns i Länsstyrgruppen med ansvar för vård och omsorg.
Jag är tacksam om er kommuns frågor kommer via just er och inte från alla medarbetare då det
blir svårt att hinna med. Jag tror dessutom att det finns fördelar med att ni känner till de frågor
som är aktuella i era verksamheter.
Det kommer varje dag att under eftermiddagen komma ut en information med svar eller
tydliggöranden på de frågor som kommit in och som det fattats beslut om. Alla frågor kommer
inte att kunna hanteras samma dag, prioritering kommer att ske.
Material kommer inte att mejlas ut, hänvisning sker till länkar då det är viktigt att hela tiden ha
den senaste versionen av aktuella dokument
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/

RUTINER GÄLLANDE COVID -19



Rutiner för SARS-Cov-2 infektion/covid-19 i Region Sörmland.
Covid-19 Vårdhygieniska rutiner inom SÄBO, korttidsboende, LSS, hemsjukvård och hemtjänst

Många frågor har kommit in gällande skyddsutrustning. Ovanstående gäller, vi känner till bristen
på skyddsutrustning. Kommunen är själva ansvariga för att ha den utrustning som krävs. Finns
det inte tillgängligt är det viktigaste att använda handskar och skydd för ansiktet. Här får man
vara uppfinningsrik, skyddsglasögon, visir för verkstadsarbete mm är bättre än inget. Kan
användas flera gånger utifrån med råd gällande rengöring.
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Önskemål om riktad information till kommunens hälso- och sjukvård och chefer i hemtjänsten i
form av videomöte eller Skype med möjlighet att ställa frågor.
Information erbjuds via Skype onsdag 18/3 kl 14.30-15.30 och torsdag kl 14.30-15.30
Genomgång av Vårdhygieniska rutiner vid vård i hemmet samt möjlighet att ställa frågor via
chatt. Länk till mötet skickas till Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Länsstyrgruppen och
verksamhetschefer på vårdcentralerna
BESÖK I HEMMET ELLER INTE
Flera frågor gällande träning, SIPmöten, tandläkare mm har inkommit under dagarna. Efter
dialog med smittskydd är vår rekommendation.
Uppföljningar som inte är nödvändiga för ändrade medicinska ställningstaganden kan skjutas på.
Hembesök för medicinska bedömningar, behandlingar och SIP (proaktiv tanke) bör genomföras
för en bra planering, ordinationer och ev. palliativa ställningstaganden så patienterna inte skickas
in. Se över möjligheten med digitalt möte.
När det gäller behandling, träning och hjälpmedel. Om överlämning t. ex av träningsprogram,
hjälpmedel kan ske utomhus eller med hjälp av hemtjänst vid redan planerade besök så är det
bra.
Patienter som riskerar en försämrad medicinsk status om träningen uteblir rekommenderar vi att
fråga patienterna, relaterat till rätten att välja. Innan besök görs en avstämning av ev. symtom. Så
mycket avstämningar som möjligt görs på telefon.
När det gäller tandläkarbesök




Öppenvård, munhälsa och utbildningar ställs in tills vidare
Planerad årskontroller ställs in tills vidare
Nödvändiga/akuta besök - Tandläkare gör bedömning utifrån patientens tillstånd och
smittläget på boendet. Avstämning bör ske med ansvarig chef på boendet.

RÄTT VÄG VID MISSTÄNKT SMITTA
Sjuksköterskor i kommunen ska inte vända sig direkt till infektionsjouren kring frågor om
coronamisstänkta patienter, utan ni vänder er till ansvarig läkare i primärvården på respektive
vårdcentral dagtid och respektive beredskapsjour kvällar, nätter och helger Läkaren tar sedan
kontakt med infektionsjouren om de så anser att ev. provtagning är aktuell. Infektionsjouren tar
ställning till provtagning och larmar ut ambulans som sköter provtagningen. Detta kommer stå
tydligt i rutinen.
BEDÖMNING AV PATIENTER
Bedömning sker precis som vanligt vid förändring av hälsotillstånd för patienter inskrivna i
kommunal hemsjukvård. Bedömning med SKILS och rapport till ansvarig läkare enligt SBAR.
Beslut om vård och behandling fattas av läkaren.
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För patienter som ej är inskrivna i hemsjukvården kan andra verksamheter begära hembesök.
Nedanstående anvisning gäller tillsvidare.
Praktiska anvisningar hemsjukvård Är under revidering( Pop-Tryggve, pdf)

BEDÖMNING AV LÄKARE FÖR PATIENTER I HEMMET
Vi arbetar för lösningar för ökade möjligheter för läkarbesök i hemmet.
För att nyttja resurserna på bästa sätt uppmanar jag kommuner och vårdcentraler skyndsamt titta
på möjligheten med videomöte i hemmet. Kan vi tillsammans använda personer på IT- enheterna
som aktivt stöd i detta? Frågan behandlas på Länsstyrgruppen 26/3 men kan påbörjas lokalt.
VAR VÄNDER SIG HEMSJUKVÅRDSPATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

Bra om ni i hemsjukvården kan förtydliga era kontaktuppgifter så era patienter vänder sig direkt
till er. Flera exempel finns då patienterna ringer till 1177.
Med vänliga hälsningar

Marie Håkansson
_________________________________

Marie Håkansson
Närvårdskoordinator

Hälso- & sjukvårdsledningen
Regionkansliet
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping

Mobil 072-147 96 78
marie.hakansson@regionsormland.se
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