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Information till kommunerna Covid-19
VÅRDHYGIEN FÖR MEDARBETARE PÅ BEGRAVNINGSBYRÅER
Flera kommuner har hört av sig gällande vad som gäller när någon avlidit och ska hämtas av
begravningsbyrå i hemmet. Jag har varit i kontakt med några begravningsbyråer för att höra
vilken information de har fått från Folkhälsomyndigheten.
Jag har nu kontaktat folkhälsomyndigheten i frågan och inväntar svar. Vårdhygien bereder
också frågan men kan i dagsläget inte svara på allt då det inte finns några direktiv från
myndigheten.
FÖRSKRIVNING OCH LEVERANS MM AV HJÄLPMEDEL
Rutinen gällande leverans av hjälpmedel är reviderad. Vi har kompletterat den med service och
reparation mm. Ni hittar den reviderade rutinen här inom kort
https://samverkan.regionsormland.se/nyheter/nyhetslista/coronaviruset-och-sjukdomencovid-19/
När hjälpmedel från personer med känd smitta ska återlämnas till Hjälpmedelscentralen så ska
godset vara rengjord och tydligt märkas som rengjort - smittat gods. Om hjälpmedlet inte kan
rengöras så ska denna plastas in innan den skickas till HMC

SAMVERKAN GÄLLANDE HEMBESÖK
Det har startat ett arbete med samtliga Vårdcentraler i länet där man ser över möjligheterna
med flera former av besök, telefon, andra digitala lösningar och hembesök. Samtliga
Vårdcentraler tar ansvar för sina patienter, olika lösningar kommer att ske lokalt men med
samordning.
Flera kommuner har signalerat ett ökat tryck på antal hembesök. I dagsläget gäller den ordning
som beslutades 2010.
BILDSTÖD OCH FILMER
Nu finns det olika material som kan vara till hjälp vid information gällande Covid -19. FoU i
Sörmland har samlat material på en sida som du når via länken
https://www.fou.sormland.se/covid-19/bildstod/
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NÄR OCH HUR LEVERERAS PROVSVAR
Vi får löpande frågor gällande provsvar, både gällande svarstid och vem som får svaret.
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
Provsvar lämnas till den läkare som beställt provet, hen ansvarar sedan för att informationen
kommer till ansvarig sjuksköterska/ chef. Om det av någon anledning meddelas ett provsvar av
Unilab, positivt eller negativt till annan person önskar Unilab att ni skriver an avvikelse.
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