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Information till kommunerna Covid-19
SAMORDNING OCH KOMMUNIKATION
För alla verksamheter gäller riktlinjen Trygg hemgång och effektiv samverkan, samtliga processer.
Riktlinje -Trygg hemgång och effektiv samverkan.
Det är dock många verksamheter som har ett extremt högt tryck just nu. Verksamheter bemannas med
medarbetare som inte varit på enheten tidigare eller på väldigt länge, nya timvikarier skolas in. Ett antal
nya vårdavdelningar har öppnats och flera kommer att öppnas, samtliga läggs upp i Prator.
Missar kommer att begås otydligheter kommer att förkomma, snälla hjälp varandra. Samtliga
vårdavdelningar, mottagningar, vårdcentraler och kommuner har fått information om vikten av att
bevaka sina ärenden och meddelanden, samt göra sina delar i varje process. Vi är dock i en situation
som ingen är van vid. Jag väljer att tänka att alla gör sitt yttersta varje arbetspass för dem vi är till för.
Det finns ingen verksamhet som inte förstått allvaret oavsett huvudman, vi kan inte varandras
verksamheter. Så ha tillit och tro på att alla verkligen försöker.

KUNSKAP OM GÄLLANDE RUTINER
Då uppdateringarna i det övergripande dokumentet bl. a gällande skyddsutrustning revideras ganska
ofta finns stor risk att vi inte hinner uppdatera Kortversionen gällande ”vårdhygien vid vård i hemmet”
Den tas bort nu i kväll 27 mars. Vi hänvisar till Rutiner för SARS-Cov-2 infektion/covid-19 i Region
Sörmland
Samt gällande regler som också beskris 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.

GENOMGÅNG AV HYGIENRUTINER VID VÅRD I HEMMET
Fler informationer gällande hygienrutiner med möjlighet till frågor efterfrågas. Ingen anmälan krävs,
Skypelänk mejlas till verksamhetschefer på Vårdcentraler och Medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Vi
ber er sprida länken till era medarbetare. Information sker 1 och 3 april kl 14-15

HEMBESÖK I OLIKA FORMER
Vårdcentralerna arbetar för fullt med att bli mer mobila. Flera är redan igång med egna hembesöksteam
i olika former. Tanken är att varje vårdcentral ombesörjer sina listade patienter. Mottagningsbesök
ersätts med telefon, digitala hembesök och fysiska hembesök. Vi ska minimera uppdrag om hembesök
till kommunerna. I flera av länets kommuner kommer det nästa vecka att startas digitala hembesök
mellan läkare på Vårdcentralen och patienter i hemsjukvård med stöd av medarbetare i hemsjukvården.

Tack för allt bra som gjorts i dag!
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