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Information till kommunerna Covid-19
MEDICINSKA VÅRDPLANER OCH SIP

Det pågår ett mycket viktigt arbete nu med uppdateringar av medicinska vårdplaner och SIPar. Samtliga
patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform (ordinärt- särskilt och
korttidsboende)behöver ses över. Divisionschefen för primärvård har förra veckan gått ut med uppdrag
till samtliga Vårdcentraler att prioritera detta. Förutsättningarna ser olika ut. Vi ber er sjuksköterskor i
kommunen att se över och gärna förbereda de som bör prioriteras först om det är möjligt.

RUTINER COVID-19
Det sker dagliga uppdateringar av olika delar i rutiner gällande Covid-19. Vi har gjort en förenklad rutin
”Vårdhygieniska rutiner inom SÄBO, korttidsboende, LSS, hemsjukvård och hemtjänst” den innehåller
även en del specifik information som gäller vid vård i hemmet, t. ex tvätt, mat och disk.
Det är viktigt att ni även läser och följer uppdateringarna i ”Rutiner för SARS- Cov-2 infektion” Längst bak
i rutinerna finns vilka uppdateringar som är gjorda vilket datum. Från och med i dag finns den
informationen även i rutinen ”Vårdhygieniska rutiner inom SÄBO….”Den uppdaterades idag sen
eftermiddag och är daterad 2020-03-26, kommer finnas på webben under kvällen.
Ni hittar båda rutinerna via länken
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-forsjukdomar/corona-virus/

KUNSKAP OM GÄLLANDE RUTINER
Bra förklaringar om gällande regler hittar ni i Podcasts om covid-19 Avsnitt 2020-13: Covid-19
skyddsutrustning update 2020-03-25 Hänvisningen som görs till dokument i Poden är istället
samverkanswebben på ovanstående länk för er som arbetar utanför regionen.
Finns behov av fler informationer via Skype gällande ”Vårdhygieniska rutiner inom SÄBO,
korttidsboende, LSS, hemsjukvård och hemtjänst” kontaktar ni Marie Håkansson så planerar vi in det.

SMITTSKYDDSBLAD
Via samverkanswebben hittar du länk till Sveriges smittskyddsläkarförbund. Corona - Smittskyddsblad
Här finns länkar till informationsblad för läkare och patienter. Dessa pdf-filer kan laddas hem alternativt
skrivas ut.

ALKOLÅS
Frågan gällande rengöring av alkolås har kommit från flera kommuner. Flergångsmunstycken rengörs
med sprit. Vi ber er kontakta er leverantör för övrig rengöring mm. Ingen generell rekommendation kan
gå ut från vår arbetsgrupp.

Marie Håkansson
_________________________________
Marie Håkansson
Samordnare för Stabens ”Arbetsgrupp kommun Covid-19”
Mobil 072-147 96 78
marie.hakansson@regionsormland.se
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