Datum

Dokumentnummer

2020-04-16

Information till Vårdcentraler & kommuner Covid-19
UPPFÖLJNING AV UTSKRIVNING FRÅN SJUKHUS
Sjukhus- och närvårdskoordinatorer har gjort en uppföljning av utskrivningar från sjukhuset när
det gäller patienter med Covid-19.
Arbetet på avdelningarna går allt bättre. Samtliga sjukhus arbetar med stöttning i Prator och
kvalitetskontroller av att patienter som ska läggas in och tas bort ur Prator.
Samtliga kommuner får beröm från alla tre sjukhusen. Det fungerar mycket bra när det gäller
utskrivningar oavsett om patienterna är smittförande eller smittfria.
En kommun har återkopplat att det inte har fått med skyddsutrustning då en smittad patient
kom hem. Tacksam om ni hjälps åt både sjukhus och kommun och säkerställer detta inför
utskrivning. Följande gäller ”Skyddsutrustning Via extrameddelande i Prator säkerställ behov kring
skyddsutrustning. Om behov finns skicka med material för 48 timmar, 4 set per dygn vid
dubbelbemanning 8 set/ dygn. Om kommunen har material behöver ingen skyddsutrustning skickas
med. Skyddsutrustning enligt folkhälsomyndigheten: Vid omvårdnad, undersökning, behandling,
provtagning och transport efter sjukhusvistelse används samma skyddsutrustning som vid
luftvägssymtom (utöver basala hygienrutiner vanligt munskydd, visir, plastförkläde)”s.14 Rutin
Covid-19
Utifrån de frågor som har inkommit så har det i dag gått ut en riktad information till samtliga
Samordningssköterskor på vårdcentralerna och sedan har vi sammanfattat Utskrivning av
patienter med Covid-19 i en Podcast https://samverkan.regionsormland.se/medicinpodcast
SMITTFRIHET
Det kommer en hel del frågor om bedömning av smitta och smittfrihet och vem som ska bedöma.
Följande gäller, skrivningen hittar ni i Rutin Covid-19 Utskrivning . 14 samma gäller för bedömning
utanför sjukhus.
”Patient som ej vårdats på IVA beräknas vara smittfri 48 timmar efter symtomfrihet, dock minst 7 dagar
efter symtomdebut. Om fortfarande kvarstående luftvägssymtom, beräkna smittfrihet 14 dagar efter
symtomdebut.
Smittfrihet ska bedömas av ansvarig läkare på avdelning eller vårdcentral - vid behov i samråd med
infektionsläkare.
Patient som vårdats på IVA får bedömas avseende smittfrihet av ansvarig läkare i samråd med
infektionsläkare. Kommunen följer samma rutiner som regionen kring kohortvård och isolering.

Med vänlig hälsning
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