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Information till kommunerna Covid-19
BLANKETT
Särskild förteckning ska upprättas över personal som vårdat smittade patienter. Någon kommun har
efterfrågat blanketten så här kommer en länk till den som används i regionen. Respektive
arbetsgivare ansvarar för förteckningen. Den ska inte skickas till Smittskydd!
Särskild förteckning över personal som haft kontakt med covid-19 patient

T ILLVERKNING AV VISIR
Många har hört av sig gällande tillverkning av visir. Följ länken så får du både film och skriftlig
instruktion.
https://samverkan.regionsormland.se/utveckling-och-samarbete/tillverkning-av-engangsvisirfor-att-sakra-tillgang-pa-utrustning/
HYGIENRUTIN I HEMMET OM NÄRSTÅENDE ÄR SMITTADE
Vi har fått flera frågor vad som gäller om det finns närstående i samma bostad som är smittade
och medarbetare gör hembesök Måste full skyddsutrustning användas. Tillsvidare gäller
följande
1.
2.
3.
4.

Närstående skall hålla sig i annan del av huset. Gärna så mkt som möjligt i övrigt också.
Säkerställa att patienten ni vårdar inte har symtom.
Om inte, normala basala kläd och hygienregler
Om symtom, enl rutin covid19 dokument

Covid-19 Vårdhygieniska rutiner inom SÄBO, korttidsboende, LSS, hemsjukvård och
hemtjänst

PROVSVAR SVARSTID
Unilab Sörmland berättar att
1.
2.
3.
4.

Lab bussen går kl. 18.00 varje dag till Skövde – dag 1
Dag 2 analyseras provet och svaret skickas
Analys 0-2 dagar lovar Skövde i sitt ”avtal”
Positiva svar rings ut till infektionsjouren så snart man kan.

I dagsläget verkar det ta ca 12 timmar från att provet anlänt till Skövde. Kan troligen skifta
beroende på antal prover som ska analyseras

SID 1(2)

Datum

Dokumentnummer

2020-03-19

FÖRSKRIVNING OCH LEVERANS AV HJÄLPMEDEL
Leverans av hjälpmedel görs av både kommunerna själva och av hjälpmedelscentralen.
Hjälpmedelscentralen kan inte veta om någon smitta föreligger i hemmet.
Du som förskriver hjälpmedel ange alltid ett telefonnummer som hjälpmedelscentralen kan ringa
samma dag om behov finns. Tänk på att det måste vara ett nummer som alltid är bemannat dagtid.
Vi uppmanar hjälpmedelscentralen att samma dag kontakta kunden och fråga

-Har du eller någon i bostaden sjukdomskänsla, hosta, feber, värk i kroppen eller snuva?
Om kunden svarar ja så kontaktar dem kommunen på angivet nummer för information om
smitta föreligger och ni kommer överens om hur leveransen ska gå till. Finns hemtjänst på plats
en viss tid kanske ni kan ta emot i dörren t. ex.
I de flesta fall räcker det att leverantören använder basala hygienrutiner och inte handhälsar.
Om möjligt kan den som är smittad vistas i annat rum medans hjälpmedlen ställs på plats.
MÖJLIGHET TILL HEMBESÖK FRÅN VÅRDCENTRALERNA
I dag och i morgon genomförs möten med vårdcentraler och SSIH i de olika länsdelarna.
Utgångspunkten för arbetet är
•

Så få äldre och personer i riskgrupper som möjligt på sjukhus och mottagningar/
Vårdcentraler

•

Säkerställ stöd till kommunens personal

•

All teknik som kan ersätta ett fysiskt besök bör genomföras

•

Skydda våra riskpatienter i hemmet, så att de inte blir smittade

Rapport kommer att komma om arbetet per länsdel då lösningarna ser olika ut. Fortsatt dialog
kommer att ske tillsammans med kommunerna.
Stort tack för allt bra var och en har gjort i dag.

Marie Håkansson
_________________________________
Marie Håkansson
Närvårdskoordinator
Hälso- & sjukvårdsledningen
Mobil 072-147 96 78
marie.hakansson@regionsormland.se
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