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Information till kommunerna Covid-19
Ytterligare några intensiva Coviddagar är till ända. Jag kan inte påstå något annat än att det är intensivt.
Men jag fylls varje dag av energi av allt gott som alla försöker åstadkomma. Det gäller allt från att ordna
nya vårdplatser, jaga munskydd, ta prover, ge god vård i hemmet, packa om väskan och rycka ut på ett
hembesök eller förstärka en tidigare planerad verksamhet. Det är oerhört många beslut som fattas varje
dag och vi försöker alla bidra med allt ifrån att stötta en kollega, en orolig närstående eller rigga säker
vård för en patient. Jag är stolt över det vi tillsammans åstadkommer i Sörmland.

UPPDATERAD PROVTAGNINGSRUTIN
Vi har reviderat Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett
boendeform Provtagning sker framförallt på vardagar, dagtid.
Provtagning dagtid vardagar
Beslut om provtagning tas av ansvarig läkare, vid behov tillsammans med infektionsläkare. Provet tas
tidigast 48 timmar efter symtomdebut. Provet tas av medarbetare med reell kompetens i kommunens
hälso- och sjukvård. Vårdcentralen stöttar vid behov . Samverkan måste ske utifrån rådande situation.
Om beredskapsjouren ordinerar provtagning är det hen som ska stå som ordinatör och ansvarar då även
för att provsvaret blir omhändertaget på ett säkert sätt.
Provtagning helg
Provtagning på helgerna är inte nödvändigt, även om det har gått 48 timmar efter symtomdebut.
Eventuellt undantag gällande provtagning på helg är om det inte tidigare finns bekräftade Covidfall på
enheten. Ordinerande läkare får då kontakta ambulanschef i beredskap för provtagning.
Ambulanspersonal har labremisser och provtagningsmaterial med sig.
Unilab ringer nu ut både positiva och negativa svar. Svar lämnas dagtid till ansvarig läkare eller till
Laboratoriet på respektive Vårdcentral. När vårdcentralen är stängd kontaktas beredskapsjouren. Det
finns inte möjlighet för beredskapsjouren att ringa Unilab på kvällar och helger för att söka provsvar
vilket ibland har efterfrågats från chefer i kommunerna.

SMITTSPÅRNING PRIMÄRVÅRD
Inriktningen i Rutin Covid-19 gällande smittspårning är sjukhusinriktad. Nu kompletteras den med en
rutin för primärvården, vårdcentraler och kommuner
https://edilprod.dll.se/GetPublicFile.ashx?docid=499935

UTSKRIVNING FRÅN SJUKHUS UNDER PÅSKHELGEN
Patienter med tidigare insatser eller med behov efter sjukhusvistelsen hanteras som vanligt i Prator,
slutenvårdsflödet.
Patient som inte är aktuell för några kommunala insatser
För patient som inte är aktuell för hemtjänst och eller hemsjukvård oavsett boendeform och således
inte skrivs in i slutenvårdsprocessen ska ett fristående meddelande skickas till vårdcentralen i Prator:
”Patienten har vårdats för Covid-19, tacksam för uppföljning” Samordningssköterska på vårdcentral
ansvarar för uppföljning via telefon och planering av ev. fortsatta insatser.
Under påskhelgen utökas möjligheten för uppföljning efter utskrivning från sjukhus.
Under storhelg gäller följande. Patienter ej inskrivna i hemsjukvård oavsett boendeform som bedöms
behöva uppföljning före första vardagen efter påsk i
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Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta, ring Primärvårdsjouren 072-0848916 kl 10-17.
Eskilstuna Fristående meddelande i prator ”Beredskapssjuksköterska helg Eskilstuna” eller ring 016104094
Strängnäs Fristående meddelande i prator ”Beredskapssjuksköterska helg Strängnäs” eller 0152-260 73
Rutin utskrivning av patienter covid-19 helgdagar
norra https://edilprod.dll.se/GetPublicFile.ashx?docid=499792
Katrineholm, Flen och Vingåker Fristående meddelande i Prator ”Beredskapssjuksköterska helg västra”
Rutin utskrivning av patienter covid-19 helgdagar
västra https://edilprod.dll.se/GetPublicFile.ashx?docid=499822
Primärvårdsjouren i respektive område ansvarar för uppföljningen, i första hand per telefon.

BISÄTTNINGSSÄCK
Regionen har fått en liten leverans av bisättningssäckar. Kommunerna får hämta på respektive
akutmottagning vid inträffat dödsfall. De kommuner som har några mil till närmsta sjukhus kan hämta
några stycken inför väntade dödsfall.

T ÄNK PÅ VID HEMBESÖK
Polisen har kontaktat den Lokala sjukvårdsledningen gällande brottsförebyggande arbete. Det är inte
ovanligt just nu att personer med dåliga avsikter. Man kontaktar äldre personer och utger sig för att
komma med anledning av Corona. Det är viktigt att vi tänker på





Enhetlig klädsel/ sjukvårdsklädsel, helst med logga från kommun eller region
Id-handling som är synlig
Erbjuda att kunna motringa till verksamheten vi kommer ifrån
Tänk på att alltid ha lyset tänt om ni står i en trappuppgång

INFORMATION VÅRDHYGIEN, PROVTAGNING OCH SMITTSPÅRNING PÅ SÄBO
Smittskydd har tillsammans med lokala sjukvårdsledningen genomfört en information i respektive
länsdel gällande Covid-19 på SÄBO. Informationen riktade sig till chefer och läkare med ansvar för SÄBO
samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Presentationen finns här Information gällande vårdhygien,
provtagning och smittspårning på SÄBO

UTÖKAD PROVTAGNING AV MEDARBETARE I KOMMUN
Nu utökas möjligheten för provtagning för medarbetare även i Vingåkers kommun. Information och
dokument Provtagning av medarbetare i kommunal verksamhet för att utesluta covid-19

Ge dig själv en klapp på axeln för allt bra du har gjort i dag!
Glad påsk både på jobbet och på ledigheten

Marie
Marie Håkansson
Samordnare arbetsgrupp kommun Covid-19
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