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Information till kommunerna Covid-19
INFORMATION OM BEDÖMNING SMITTFRI
Folkhälsomyndigheten (FOHM) förändrar bedömningen av smittfrihet. Region Sörmland anpassar
bedömningen utifrån FOHM ställningstagande, tiden förlängs för vissa grupper från symtomdebut till
smittfrihet. Under sen eftermiddag kommer justering att ske under kapitel 14 Smittfrihet
https://samverkan.regionsormland.se/siteassets/corona-covid-19/covid-19-region-sormland-2020-0518-kl-14.pdf

REHABILITERING
Det är många frågor gällande rehabilitering just nu, inte bara i Sörmland utan även nationellt.
Det finns ett stort engagemang på sjukhusen, vårdcentralerna och kommunerna. Som jag skrivit
tidigare görs ett stort arbete i länet både när det gäller rehabilitering på specialistnivå och
primärvårdsnivå. Det kommer hela tiden ny kunskap och vi behöver skapa tydlighet i vem som
ska göra vad men också fortsätta rehabilitera dem som redan har varit sjuka och som behöver
stöd nu. Våran gemensamma riktlinje ”Trygg hemgång och effektiv samverkan” gäller för
samordning och det är i Prator som vi kommunicerar och dokumenterar SIParna.
Socialstyrelsen har nu kommit med en del material både utbildningar och stöd för vård och
omsorg samt hälso- och sjukvård Ni hittar alla delar
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/
Specifikt material gällande rehabilitering som kommit senaste veckan är dessa två dokument
när det gäller primärvårdsnivån. Det finns även rehabilitering för specialistvården.
Rehabilitering i samband med covid-19, 11 maj (pdf)
Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional, 15 maj (pdf)
I arbetet som görs i länet finns Socialstyrelsens material med. Vi har samlat material både när
det gäller förebyggande arbete under vårdtiden men också rehabilitering
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/narvard/covid-19/
Utmaningen är att vi kan bara göra vårat bästa utifrån det vi vet i dag. I morgon, nästa vecka
och om en månad kommer vi veta mer och då får vi vidareutveckla. Glöm inte att fråga
patienterna vad som varit bra och mindre bra, deras upplevelse är en del av morgondagens
kunskap för oss.
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