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Information till Vårdcentraler & kommuner Covid-19
SAMORDNING AV SKYDDSUTRUSTNING
Sedan några veckor har Länsstyrelsen tillsammans med Socialstyrelsen ansvar för samordning av
skyddsutrustning för kommunerna i länet. Kommunerna har fått information via Thorbjörn Olsson som
samordnar på Länsstyrelsen i Sörmland gällande rapportering och beställning mm. Vid några tillfällen
har regionen hjälpt kommunerna med utrustning framförallt visir och viss mån munskydd. För att få
tydligare vägar där alla huvudmännen har kontroll gäller nu följande.
Den/de som är materielansvariga i respektive kommun har kontakt med Thorbjörn som har ansvaret för
samordningen för kommunerna, han ser samtliga beställningar och leveranser. Thorbjörn har sedan en
kontaktväg in till Regionen i de fall då ingen samordning är möjlig mellan kommunerna pga total brist.
Personen i regionen ser om och vilka möjligheter det finns för Regionen att vara behjälplig med
materiel.

PROVTAGNING HEMTJÄNST
Det kommer en del frågor gällande provtagning av brukare i hemtjänsten. Det kommer bli möjligt inom
kort, självklart efter beslut av ansvarig läkare. Det finns några frågor som måste klargöras innan detta är
möjligt. Det handlar om en fungerande och säker kedja från symtom till smittspårning. Återkommer
inom kort i frågan. Tillsvidare är det patienter med hemsjukvård oavsett boendeform som ingår i
prioriterad grupp för provtagning, utifrån givna kriterier.

SMITTSPÅRNING
I dag publiceras en ny rutin utifrån skyldigheter vid smitta, gällande smittspårning. Rutinen är framtagen
i Lokala sjukvårdsledningen för primärvård i samverkan med Smittskydd. Vi erbjuder muntlig genomgång
av rutinen och möjlighet att få ställa frågor onsdag 22/4, fredag 24/4 och måndag 27/4 kl.14.30.
Informationen sker via Skype under max 60 min. Den riktar sig till läkare, sjuksköterskor , MASar och
chefer med ansvar på boenden, hemtjänst och hemsjukvård, offentliga och privata. Direkt efter denna
genomgång erbjuds ca 30 min för genomgång och frågor gällande vårdhygien och skyddsutrustning
Rutinen hittar ni här https://edilprod.dll.se/GetPublicFile.ashx?docid=499935 Inom kort kommer den
även finnas på Samverkanswebben.Det finns ett avsnitt i rutinen förberett gällande brukare med enbart
hemtjänst. Vill göra er uppmärksamma på att provtagning av denna grupp inte påbörjats men kommer
inom kort. Länk till Skypemötena är skickat till MASar , Länsstyrgruppen och verksamhetschefer på
vårdcentraler.

LEVERANS OCH SERVICE AV HJÄLPMEDEL
Rutinen gällande leverans och hjälpmedel är nu uppdaterad. Det gäller ett tydliggörande gällande SÄBO.
Vid förskrivning av hjälpmedel måste det anges kontaktuppgifter till SÄBO. Hjälpmedelscentralen ringer
till SÄBO dagen innan så de vet att de får komma in (har nekats ibland vid besöksförbud) samt om det
föreligger symtom eller smitta hos brukaren/ enheten och vilken skyddsutrustning som de ska ha.
Oavsett boendeform är det viktigt att de får veta om det finns behov av tolk, i de fall det önskas
beställer HMC detta till besöket. Rutinen kommer inom kort uppdateras på samverkanswebben
https://edilprod.dll.se/GetPublicFile.ashx?docid=500463
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