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Information till kommunerna Covid-19
HEMLEVERANS AV HJÄLPMEDEL
Hjälpmedelscentralen (HMC) levererar hjälpmedel precis som vanligt. Några har signalerat att sängar
mm inte ska kunna levereras, Detta är ett rykte bland många andra. HMC har tagit fram en särskild rutin
kring leveranser, hygien och skyddsutrustning. Blir det någon ändring kommer vi att informera om det.

FYSIOTERAPI VID COVID -19
I går skrev vi om rehabilitering vid Covid -19. Det har kommit in tips och med önskan om spridning till
fysioterapeuter. I akutskede vårdas en del på sjukhus men i efterförloppet eller för de som vårdas
hemma finns här rekommendationer för slem-mobilisering v.b. och att de kan behöva generell
mobilisering/träning. Här finns även rekommendationer vad du som personal ska tänka på.
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Andning-ochcirkulation/Aktuellt/Nyheter/rekommendationer-kring-fysioterapeutisk-behandling-vid-covid-19/

PALLIATIVA ORDINATIONER
Det har kommit en del frågor gällande läkemedlen i dokumentet Pallitaiv vård i hemmet vid Covid-19 Vi
vill tydliggöra att ordination av läkemedlen sker individuellt utifrån symtom och behov. Listan är inte
tänkt som ett ordinationspaket. Viktigt att ordination görs i läkemedelsmodulen i NCS Cross så den blir
synlig även för läkare i jour eller på andra kliniker.
Sjuksköterskor signalerar att oro finns för att lägsta dos blir det som ordineras och att det inte blir
individanpassat. Självklar är det viktigt att ta hänsyn till vilka läkemedel patienten är ordinerad tidigare
och anpassa dosen men också att skatta symtomen så att dosjusteringar kan ske på sakliga grunder. Om
osäkerhet finns gällande ordinationer kan kontakt tas med läkare på SSIH.

SKYDDSUTRUSTNING VID PROVTAGNING
Senast tisdag kommer de vårdcentraler som är utlämnare av provtagningsutrustning och ev
skyddsutrustning att få leverans.

E-UTBILDNING COVID-19
Karolinska institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att skapa två utbildningar gällande vårdhygien
och skyddsutrustning. Skapa en gratis inloggning så kan du ta del av
utbildningarna.https://nyheter.ki.se/nu-lanseras-karolinska-institutets-covid-19-utbildningar-forvardpersonal?_ga=2.102496641.1075790129.1585824334-1073747165.1585824334

Tack för den här veckan. Trevlig helg oavsett om du jobbar eller är ledig
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