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Bakgrund
Sjukdomen covid-19 orsakas av infektion med det nya coronaviruset SARSCoV-2.
Sveriges Regering beslutade 2020-02-01 att covid-19 klassificeras som
allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168).
Enligt Folkhälsomyndigheten är personer med hög ålder i kombination med
underliggande sjukdomar överrepresenterade bland de hårt drabbade i
samband med infektionen. Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70
år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som
möjligt under pandemi tiden.
Enligt ”Rutiner för SARS-Cov-2 infektion/covid-19 i Region Sörmland” bör
vårdcentralens besöksflöden ses över och separeras i möjligaste mån,
antingen lokal – eller tidsmässigt för att förhindra att riskpatienter, äldre
och multisjuka, sköra och infektionskänsliga patienter blandas med akuta
infektionssymtom.
Läs Region Sörmlands rutin som uppdateras löpande:
http://insidan.dll.se/nyheter/nyhetslista/uppdaterad-information-fransmittskyddslakaren-om-corona/

Rutin hembesök från vårdcentraler under Covid-19
Region Sörmland har tecknat en överenskommelse med länets nio
kommuner kring hemsjukvården 2010. Hemsjukvård på primärvårdsnivå
sköts av kommunerna i samarbete med läkare från vårdcentralen.
Hemsjukvård på specialiserad nivå och hemsjukvård till barn upp till 18 år
är regionens ansvar. I skatteväxlingen ingår också uppdrag hemsjukvård.
Under pågående covid-19 utbrott behöver respektive vårdcentral i större
utsträckning ha alternativ till mottagningsbesök. De kan ske på telefon,
digitalt eller fysiskt hembesök. Respektive vårdcentral ansvarar för sina
listade patienter. Lokala stödfunktioner kan förekomma.
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Vårdcentralerna bör överväga att i så stor utsträckning som möjligt själva
hantera även hembesök för patienter som ej är inskrivna i hemsjukvård, tex
provtagningar och enskilda bedömningar i stället för att skicka uppdraget
till hemsjukvården.

Målgrupp



Hembesök för patienter som inte bör ta sig till vårdcentralen.
Medicinsk bedömning, provtagning och behandling för riskpatienter
som inte bör ta sig till vårdcentralen och inte är inskrivna i
hemsjukvård.

Syfte





Så få äldre och personer i riskgrupper som möjligt på sjukhus och
mottagningar/ Vårdcentraler
Säkerställ stöd till kommunens personal
Alla tekniska lösningar som kan ersätta ett fysiskt besök bör
användas
Skydda våra riskpatienter i hemmet, så att de inte blir smittade

Arbetssätt
Varje vårdcentral får utforma interna rutiner och arbetssätt för hembesök
beroende på bemanning och lokala förutsättningar. Vid behov av mer
kontinuerlig vård sker inskrivning i hemsjukvård eller remiss till SSIH enligt
sedvanlig rutin.
Medicinsk bedömning
Görs enligt klinisk praxis. Vid behov av bedömning av medicinskt tillstånd
på sjuksköterskenivå används beslutsstödet SKILS.
https://samverkan.regionsormland.se/forvardgivare/narvard/informationsoverforing/#skils
Provtagning och behandling
Provtagning sker på ordination av ansvarig behandlare.
Behandling sker efter den medicinska bedömningen.
Läkemedelssortimentet som kan användas byggs upp i mindre lager på
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respektive enhet. Dessa läkemedel kan expedieras till patient för avsedd
indikation i samband med hembesök.
Medicin
Betapred
Doxyferm
Selexid
Flucloxacillin
Ciprofloxacin
Furadantin
Alvedon
Atrovent
Ventoline
Evohaler
Kåvepenin

Beredningsform/ styrka
Tablett 0,5 mg Strip, 30 tabletter
Tablett 100 mg Nordic Drugs AB Blister, 10 tabletter
Filmdragerad tablett 200 mg Karo Pharma AB Blister, 30
tabletter (Al)
Sandoz, Filmdragerad tablett 500 mg Blister, 30
tabletter
Mylan, filmdragerad tablett 500 mg 20 tabletter, Blister
Tablett 50 mg Blister, 15 tabletter
Filmdragerad tablett 500 mg Blister, 50 x 1 tablett
(endos)
Inhalationsspray, lösning 20 mikrogram/dos Boehringer
Ingelheim AB Spraybehållare med munstycke, 200 doser
Inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dos Inhalator,
200 doser
Filmdragerad tablett 1 g Blister, 30 tabletter

Övrig utrustning
Skyddsutrustning enligt gällande rutin för covid-19 i regionen
http://insidan.dll.se/nyheter/nyhetslista/uppdaterad-information-fransmittskyddslakaren-om-corona/

Material till hembesök
 Blodtrycksmanschett
 Stetoskop
 Temperaturmätare
 Spatel
 Ficklampa
 Saturationsmätare
 Gul burk ”stickande skärande”
 Provtagningsmaterial
 Avfallshantering
 Material för omläggning och suturering
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KAD
Mobiltelefon

Dokumentation
All kontakt dokumenteras och registreras enligt rådande rutiner
http://insidan.dll.se/service-och-stod/system/ncscross/anvandarinstruktioner-ncs-cross/ncs-cross-anvandarinstruktioner

Brottsförebyggande inför hembesök
För att vi ska jobba brottsförebyggande vid hembesök rekommenderar
polisen följande:
1.
2.
3.
4.

Medtag HSA-id för legitimering
Enhetlig klädsel (personalkläder)
Möjlighet att motringa för patienten till vårdcentralen.
Tänk på att det ska vara ljust i trapphuset
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