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Information till kommunerna Covid-19
Vi alla arbetar i ett högt tempo för att skapa de bästa förutsättningar för varandra och våra
medborgare.
Det är många beslut som måste gå fort men också omprövas utifrån att verkligheten förändras
dag för dag och timmer för timme. I det arbetet så blir det inte alltid det absolut bästa första
gången och revideringar och omformuleringar blir nödvändiga. Vi får stå ut med den
verkligheten. Det finns inget vi och dem när det handlar om Covid-19. Det är vi tillsammans för
Sörmläningarna som gäller om vi ska lyckas så bra det bara går.
PROVTAGNING VID MISSTÄNKT COVID -19 I KOMMUNAL HEMSJUKVÅRD OAVSETT
BOENDEFORM

Följande skrivning inleder dokumentet ” Beslut om provtagning tas av ansvarig läkare, vid behov
tillsammans med infektionsläkare. Provet tas av medarbetare med reell kompetens i mobilt team från
vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Samverkan måste ske utifrån rådande situation”
Har förstått att denna skrivning har tolkats som att det är vårdcentralens huvudansvar. Så är inte fallet
och revidering sker i morgon. I första hand är det kommunens medarbetare som med stöd av
vårdcentralen tar prover på patienter inskrivna i hemsjukvården, oavsett boendeform. Om belastningen
är hög och när man behöver lära sig provtagningstekniken handleder och stöttar vårdcentralen.

Rutin för provtagning vid misstänkt Covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform
För patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården har vårdcentralerna startat egna mobila
team för olika typer av besök. Detta också för att avlasta kommunen med enstaka hembesök
för t. ex blodprovstagning mm Rutin för hembesök, primärvård
PALLIATIVVÅRD VID COVID-19
Nu finns ett dokument gällande Palliativvård vid Covid-19. Har ävent lagt länkar till filmerna
från Palliativt kunskapcentrum. För att ni ska nå materialet så finns det på Närvårdens sida. Det
kommer under morgondagen publiceras på den gemensamma sidan för covid-19- Det kommer
också finnas ett kort stycke i den övergripande rutinen för Covid-19 Men här hittar ni allt redan
nu under rubriken Palliativvård längre ned på sidan https://samverkan.regionsormland.se/forvardgivare/narvard/covid-19/
Kom ihåg att från i morgon finns de palliativa läkemedlen att beställa till era buffertförråd i
kommunerna.
Tack för god samverkan!
Marie Håkansson
Samordnare arbetsgrupp kommun Covid-19
Mobil 072-147 96 78
marie.hakansson@regionsormland.se
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