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Information till kommunerna Covid-19
INFORMATION OM BEDÖMNING SMITTFRI
Nu kan du lyssna på podcast på 7 min. gällande bedömning av smittfrihet. Magnus Johansson och Göran
Stenlund läkare på infektion beskriver vilka kriterier och tider som gäller för bedömning av smittfrihet.
Bra kunskap för att skapa god och säker vård för våra brukare/patienter men också minska oron hos
medarbetare. https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/diagnostik-och-behandling/

UPPFÖLJNING EFTER UTSKRIVNING
Då det har varit få patienter som under helgerna behövt eller önskat uppföljning efter utskrivning tas
primärvårdsjouren bort i detta flöde. I de fall patienter ringer 1177 kan ni precis som vanligt kontakta
primärvårdsjouren. Vid utskrivning från sjukhus gäller fortfarande kommunikation via Prator.
 Patient som redan har eller tros vara i behov av hälso- och sjukvård och eller socialtjänst i
hemmet efter utskrivning ska som vanligt finnas med i slutenvårdsflödet i Prator.
 Patienter som inte sedan tidigare har kontakt med kommunen och inte tros behöva det efter
utskrivning meddelas via ett fristående meddelande till Vårdcentralen. ” Har vårdats för Covid19, tacksam för uppföljning. Dessa patienter rings upp från vårdcentralen för ett
trygghetsskapande samtal samt avstämning av hur det fungerar och om behov finns av insatser
från Vårdcentralen, t.e x träning eller samtal. Remiss för uppföljning ska som vanligt alltid skrivas
till patientens vårdcentral vid utskrivning om inte en specialistklinik ansvara helt för
uppföljningen.
ÅTERKOPPLING PÅ ENKÄT GÄLLANDE COVID-19 SÄBO I SÖRMLAND
Maria Remén har haft två informationstillfällen för att återkoppla sammanställning av de utmaningar
som finns på SÄBO gällande Covid-19. Totalt har det deltagit ca 40 personer. Presentationen finns att
läsa i sin helhet Återkoppling enkät Covid-19 SÄBO i Sörmland
UPPFÖLJNING & REHABILITERING VID COVID-19
Vi arbetar för fullt med olika professioner för att stötta upp utifrån de frågor som inkommit gällande
uppföljning och rehabilitering. Det gäller efter sjukhusvistelse men också proaktiv arbete och
rehabilitering för dem som kan vårdas hemma. Tanken är att sammanställa kunskapsmaterial och
informationsmaterial som finns i länet och nationellt så alla kan använda det. Men också ta fram en
rutin för uppföljning ur ett tvärprofessionellt perspektiv där samverkan blir en viktig del för att kunna ge
en personcentrerad rehabilitering.
Arbetet är igång med läkare och fysioterapeuter. Om du arbetar som dietist, arbetsterapeut, psykolog,
kurator mm och har material och eller kunskap som du vill bidra med mejla gärna mig så får vi diskutera
vidare. Om du sedan blir tillfrågad att vara delaktig vidare i några möten så behöver du ha förankrat det
hos din chef.
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