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Information till kommunerna Covid-19
PROVTAGNING AV MEDARBETARE
Vi får en del frågor om provtagning
För att säkra upp bemanningen inom kommunal hälso- och sjukvård/omsorg erbjuder Region Sörmland
nu provtagning av medarbetare i patientnära arbete på särskilt boende demensvård, särskilt boende
ordinär vård, inom hemsjukvård eller hemtjänst samt LSS. Offentlig som privat. Respektive
verksamhetschef eller motsvarande bedömer vem som ska testas.
Provtagningen görs för att utesluta covid-19-infektion så att en medarbetare ska kunna återgå i arbete
trots lindriga luftvägssymtom.
Att göra: Följ checklista för provtagning, ställ alla frågor i listan till din personal som är sjuk
Har du akuta luftvägssymtom som hosta, snuva eller lätt
sjukdomskänsla?
Om du får ett provsvar som är negativt, är du då i skick att återgå
till arbete inom 24-48 timmar?
Är du sjukskriven och alltså hemma från jobbet?
Har du haft symtom i minst 2 dygn?
Arbetar du i patientnära arbete i regionen eller kommunen?
Har alla frågor besvarats med Ja?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
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Provtagning sker på anvisade platser i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna
Du som arbetar som chef i kommunen inom ovanstående områden hittar information och materiel via
länken Provtagning av medarbetare i kommunal verksamhet för att utesluta covid-19

OLIKA MÖJLIGHETER TILL KOMPETENSUTVECKLING
Det finns flera utbildningsmöjligheter både grundutbildning och fördjupningar gjorda på uppdrag av
socialstyrelsen.https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-covid-19/
Länkar direkt till enskilda utbildningar
Utbildning 1 - hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård
och socialtjänst.
Utbildning 2 - triage och användande av personlig skyddsutrustning.
Introduktion till arbete i vård och omsorg, del ett
Introduktion till arbete i vård och omsorg, del två
Kompletterande utbildningar inom vård och omsorg Till dig som arbetar inom vård och omsorg (pdf
FoU i Sörmland erbjuder också ett paket med olika utbildningar som introduktion inom vård och omsorg
https://www.fou.sormland.se/kunskapsportal/webbaserad-introduktion/
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Från Paramedicin i Regionen kommer nedanstående presentation
Andningutbildning för personal - organiserat av Paramedicin (mp4 film-nytt fönster)
KOMPLETTERING VID UTSKRIVNING FRÅN SJUKHUS
Patienter som är asylsökande och inte fått sitt personnummer kan inte skrivas in i Prator utan kontakt
får ske per telefon. I slutenvårdsflödet hanteras detta redan.
När det gäller
Patient som inte är aktuell för hemtjänst och eller hemsjukvård oavsett boendeform
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.
Skriv: ”Patienten har vårdats för Covid-19, tacksam för uppföljning”. Patienter som är asylsökande och
saknar personnummer måste förmedlas per telefon till respektive vårdcentral
Samordningssköterska på vårdcentral ansvarar för uppföljning.

Stort tack för den här veckan
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