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Information till Vårdcentraler & kommuner Covid-19
Vi ser nu en avplanande kurva för hälso- och sjukvården, i dagsläget vårdas 108 patienter på våra sjukhus
varav 27 IVA samt 10 utomläns. Det är långa vårdtider som i vissa fall kräver ökad rehabilitering på
sjukhusnivå. Det skapas också, runt om i våra kommuner, platser för att kunna trygga hemgången för
personer med ökat omsorgsbehov och som inte kan vårdas hemma.

SOCIALSTYRELSEN ARBETSSÄTT KOMMUNAL HSV OCH SOCIALTJÄNST
Socialstyrelsen har sammanställt arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård i samverkan med
socialtjänst. Ett kunskapsstöd. Länk till dokumentet.

SOCIALSTYRELSEN TRIAGE/ FLÖDE FÖR VÅRDCENTRALER
Praktiska förslag till vårdcentraler från socialstyrelsen.
Länk till dokumentet

SMITTSPÅRNING
Dokument finns nu framtaget för smittspårning på särskilda boende, hemsjukvård samt hemtjänst.
https://edilprod.dll.se/GetPublicFile.ashx?docid=499935

UTSKRIVNINGSRUTIN
För att tydliggöra remissförfarandet för patienter med covid-19 vid utskrivning har texten nu
kompletterats med vad remissen ska innehålla och hur uppföljning ska ske. Rutinen kommer inom
kort uppdateras med följande text på sidan 14 under rubriken utskrivning från sjukhus:
Informationsöverföring. I samband med att patienten lämnar sjukhuset ska följande vara färdigt:
remiss till öppenvård, medicinsk epikris/slutanteckning, utskrivningsinformation med
läkemedelsberättelse, aktuell läkemedelslista, från regionens journal. Remissen bör innehålla
konstaterat datum för covidinfektion samt uppgifter om kvarstående smittsamhet och symtom.
Remiss behöver skickas senast samma dag som patienten skrivs ut. Remiss och
epikris/slutanteckning måste prioriteras att skrivas ut innan patienten lämnar sjukhuset
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REKOMENDATIONER ANG INFLYTTNING AV FRISK BRUKARE
Inkommen fråga till vårdhygien:
Har smittskydd/vårdhygien några rekommendationer ang inflyttning av frisk brukare till ett boende
där vi har konstaterad smitta?
Svar:
Verksamheten ska ju bedrivas med sådana rutiner och sådan professionalitet att de boende inte
riskerar att smittas i det som ska vara deras egna hem. Man bör därför kunna räkna med att
verksamheten kan hantera fall av luftvägssmitta så att vare sig de redan boende eller nyinflyttade
riskerar att smittas. Om ni befinner er i ett utbrott där alla förebyggande åtgärder ännu inte fått
effekt måste ni eventuellt bedöma att det inte är säkert att erbjuda någon att flytta in förrän senare
när verksamheten fungerar som den ska.

INTYG FÖR PERSONAL I RISKGRUPP
Hälso- och sjukvården har i nuläget mycket begränsade möjligheter att utfärda intyg för personal i
riskgrupper under covid-19. Rekommendationer är att respektive chef har kännedom om sin
personal och utifrån denna kunskap kan bedöma varje enskilt fall. Om denna information inte är
tillräcklig kan man vända sig till respektive företagshälsovård med utdrag från sin journal via mina
vårdkontakter.

PROVSVAR JOURTID
Inga provsvar kommer nu att lämnas ut under kvällstid samt natt. Under helgen hanteras provsvar
av primärvårdens beredskapsjour. Se rutin här
https://edilprod.dll.se/GetPublicFile.ashx?docid=498268
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