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Information till Vårdcentraler & kommuner Covid-19
Då denna information sedan en tid handlar om både vårdcentral och kommun ändrar vi helt enkelt
namnet enligt rubrik

UTÖKAD PROVTAGNING AV MEDARBETARE I PRIMÄRVÅRDEN
Nu utökas möjligheten för provtagning för medarbetare i samtliga kommuner i Sörmland. Fokus ligger
på medarbetare i äldreomsorg på boenden. Planen är att utöka för medarbetare i hemtjänst inom kort.
Regionen måste dock följa antalet prover som tas så maxantalet för prover/dygn räcker till. Information
och dokument Provtagning av medarbetare i kommunal verksamhet för att utesluta covid-19
Även medarbetare på vårdcentralerna kan nu provtas. Information för er finns via länken
http://insidan.dll.se/nyheter/nyhetslista/provtagning-av-medarbetare-for-att-utesluta-covid-19/

UPPFÖLJNING EFTER SJUKHUSVISTELSE
Som vi skrivit tidigare ansvarar vårdcentralerna för uppföljning av samtliga patienter som varit inskrivna
på sjukhus med covid-19, om patienten samtycker till informationsöverföring.
Det har kommit frågor om vad ni som samordningssköterskor ska följa upp
1. De patienter som skrivits in i Prator i slutenvårdsflödet ska som vanligt följas upp och registreras
med hjälp av Webbkollen
2. De patienter som sedan tidigare inta har några insatser från kommunen och inte bedöms
behöva det efter sjukhusvistelsen meddelas via ett fristående meddelande. Dessa samtal ska
vara ett trygghetsskapande samtal, stäm av hur det fungerar efter att hen har kommit hem och
hur hen mår.
Bedömer ni att vidare uppföljning behövs så planerar ni för det tillsammans med kollegorna på
vårdcentralen. Finns behov av insatser från kommunen som ingen såg när patienten var på sjukhuset
kopplas kommunen in precis som vanligt.

UPPFÖLJNING EFTER SJUKHUSVISTELSE
Det gjordes en förstärkning under påskhelgen av primärvårdsjouren. Det erbjöds möjlighet för
vårdavdelningarna att kontakta primärvårdsjouren om uppföljning önskades under påskhelgen. En
särskild sjuksköterska på primärvårdsjouren kontaktade dessa patienter. Då det har varit få patienter
som behövt den uppföljningen behöver vi inte fortsätta med den tidigare förstärkningen. Dock kvarstår
rutinen men uppföljningen sköts av ordinarie bemanning på primärvårdsjouren. Kontaktvägarna hittar
du i Rutin Covid-19, Utskrivning får sjukhus s.15
Med vänliga hälsningar

Marie
Marie Håkansson
Samordnare arbetsgrupp kommun Covid-19
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