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Information till kommunerna Covid-19
VÅRDCENTRALERNAS REGISTRERING AV HEMBESÖK
Frågor gällande registrering av olika typer av besök för vårdcentralerna har kommit. Bifogar
länk till registreringsrutinerna som finns på Samverkanswebben. I kapitel 3.44 och 3.45 finns
det beskrivet hur man registrerar virtuella besök, och i kapitel 3.17 om telefonbesök vid t.ex en
årskontroll KOL. Om det registreras enligt dessa rutiner så fångas besöken korrekt.
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/halsoval/vardval-primarvardhalsoval/registrering-och-rutiner/
PROVTAGNING AV MEDARBETARE I KOMMUN
Nu har möjligheten startat för kommunerna att erbjuda provtagning för medarbetare. Provtagningen
börjar i Eskilstuna, Katrineholm och Flen enligt beslut av smittskyddsläkare.
Provtagningen görs för att utesluta covid-19-infektion så att en medarbetare ska kunna återgå i arbete
trots lindriga luftvägssymtom. Varje verksamhetschef bedömer vilka medarbetare som behöver provtas
utifrån sin bemanningssituation.
Kriterierna för provtagning är:
 akuta luftvägssymtom som hosta, snuva eller lätt sjukdomskänsla
 personen är lindrigt sjuk och kan efter utesluten covid-19-infektion återgå i arbete
 symtom ska ha funnits minst 48 timmar
 personen arbetar med patientnära arbete inom vård och omsorg
Här hittar ni all information och material Provtagning av medarbetare i kommunal verksamhet för
att utesluta covid-19

T ELEFONLISTA SJUKSKÖTERSKOR I KOMMUN KVÄLL NATT OCH HELG
Uppdaterad telefonlista är utskickad till verksamhetschefer på vårdcentraler och är till för
läkare på beredskapsjouren.
Det finns även önskemål om telefonlista för att nå sjuksköterskor dagtid och den tas fram men
finns inte färdig.
Ni som arbetar på beredskapsjouren får inte alltid svar när ni ringer. Det beror på att
sjuksköterskan befinner sig i ett område med dålig teckning, på ett hembesök där de inte kan
svara eller att de redan pratar i mobilen. Flera kommuner uppger att det inte blir upptagetton
när de pratar. Detta kan inte åtgärdas enligt leverantören. Så vänligen ring igen.
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UPPDATERAD PROVTAGNINGSRUTIN
Vi har reviderat Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett
boendeform Några justeringar har skett utifrån råd från smittskyddsläkaren.
UTSKRIVNING FRÅN SJUKHUS
Det har varit många frågor gällande utskrivning från sjukhus. Vi har försökt att förtydliga i Rutin Covid-19
gällande utskrivning från sjukhus. Ni hittar detta på s.14-15.Det handlar om hur och vad som ska
informeras om för
1. patienter med hemtjänst och eller hemsjukvård oavsett boendeform
2. patienter som inte är aktuell för några kommunala insatser
Det arbetas mycket intensivt på sjukhuset för att alla som inte tidigare arbetat med Trygg hemgång och
effektiv samverkan samt Prator ska få det att fungera. Om ni saknar information skriv ett vänligt
meddelande och påminn. Ser ni samordningssköterskor att vårdåtagandet inte är avslutat återkoppla så
blir det uppdaterat.

Vi har klarat ytterligare en dag och i morgon tar vi tag i nya frågor
Med vänlig hälsning

Marie
Marie Håkansson
Samordnare arbetsgrupp kommun Covid-19
Mobil 072-147 96 78
marie.hakansson@regionsormland.se

SID 2(2)

