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Information till kommunerna Covid-19
UTSKRIVNING FRÅN SJUKHUS
I går beslutade Länsstyrgruppen om gemensam rutin för utskrivning av patienter med Covid-19, smittfria
och ej smittfria.
Samtliga patienter som vid inskrivning på sjukhus har kontakter med kommunen, hemtjänst och eller
hemsjuvkård eller som bedöms komma behöva insatser efter utskrivning ska skrivas in i Prator,
(samtycke krävs för informationsöverföring) enligt Trygg hemgång och effektiv samverkan. Vid
utskrivning av patienter med covid-19 måste viss information kompleteras och säkerställas, se länken
under rubrik 10. Slutenvård på sjukhus/ utskrivning från sjukhus s.13 Rutiner för SARS-Cov-2
infektion/covid-19 i Region Sörmland
Alla patienter som vårdas för Covid-19 som inte har eller inte önskar eller bedöms behöva insatser från
kommunen SKA (efter inhämtande av samtycke) meddelas vårdcentralen via ett friståend meddelande.
Respektive vårdcentral ansvarar för att ringa upp dessa patienter för uppföljning och bedömning av ev.
fortsatta insatser.

INLÄMNING AV HJÄLPMEDEL
För att underlätta hantering av returgods på Hjälpmedelscentralen har de skärpt upp instruktion för hur
smittat gods skall returneras. De vill nu att allt smittat gods skall plastförpackas vid retur.
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/hjalpmedel/aterlamning-av-hjalpmedel/

REHABILITERING VID COVID-19
Frågor har kommit gällande rehabilitering vid Covid-19 oavsett vård på sjukhus eller i hemmet,
nedanstående är från Paramedicin i regionen
Dessa patienter ska hanteras som alla andra patienter som har vårdats på sjukhus för en svårare
sjukdom. Träningen sker individuellt utifrån patientens behov:
Styrka, kondition, koordination och balans vilket innebär gångträning, träning av ADL och så vidare. Om
patienten behöver någon speciell träning kommer det finnas överrapportering som beskriver vad som
ska utföras tex. om patienten har behov att träna med PEP-pipa. Annars är det basal träning och
rehabilitering som gäller med djupandning, gångträning, ADL, bra matintag osv.
Man bör också ha koll på nutritionstillståndet och viktutveckling då rehabilitering kräver ett gott
näringsintag. Flera av dessa patienter har haft en längre sjukhusvistelse med förmodat dåligt matintag
och ett kraftigt andningsarbete som i sig kräver extra energi. Kontakt med primärvårdsdietist på
vårdcentral för konsultation om man ser behov av förstärkning av näringsdrycker osv. och PEG-dietist
för de som kommer hem med enteral nutrition om man ser att det behövs.

Med vänlig hälsning

Marie
Marie Håkansson
Samordnare arbetsgrupp kommun Covid-19
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