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Information till vårdcentraler & kommuner Covid-19
PROVTAGNINGSRUTIN REVIDERAD
En revidering är gjord i bifogad rutin. Revideringen gäller utlämning av provsvar. Unilab
kommer inte längre ringa ut vare sig positiva eller negativa svar. Svar kommer att finns att läsa
och signera precis som vanligt i journalen. Det är ordinerande läkare som har ansvar att
förmedla provsvaret. Tills sjuksköterska och enhetschef fått svar används skyddsklädsel enligt
gällande rutin precis som tidigare.
Om det är angeläget att få svaret under helg får tjänstgörande sjuksköterska kontakta
beredskapsjouren.
Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform
Revideringen är godkänd av Länsstyrgruppen 20-06-03
RUTIN FÖR UPPFÖLJNING OCH REHABILITERING

Förra veckan informerade vi om Rutin för Uppföljning och rehabilitering Covid-19 Primärvård.
Inbjudan till informationsmöten har gått ut till chefer och medarbetare på vårdcentraler och i
kommunal hälso- och sjukvård. På Skypemötena kommer rutinen att presenteras, frågor
kommer att kunna ställas via chatt. Vi kommer också samla in eventuella önskemål och behov
av ytterligare material som finns och bör spridas, eller som behöver tas fram. Skypemötena är
planerade 4/6, 9/6 och 11/6 kl 15-16. Länk till Skype mötena har gått till verksamhetscheferna
på vårdcentralerna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och samtliga representanter i
Länsstyrgruppen.
SMITTSPÅRNING
Smittspårning har för många i Primärvård blivit en ny arbetsuppgift. Tider för genomgång av
ansvaret för smittspårning och möjliga arbetssätt var planerat denna vecka. Dessa möten
ställdes in då Folkhälsomyndigheten 28/5 kom med nya riktlinjer. Medarbetare på Smittskydd
och vårdhygien och patientsäkerhetsenheten arbetar för fullt med att revidera tidigare rutin för
att anpassa till de nya riktlinjerna. Det har gått ut nya tider för genomgång 9/6 och 11/6 kl
13.30-14.30 Inbjudan har gått ut för spridning till verksamhetscheferna vårdcentralerna,
medicinskt ansvariga sjuksköterskor, verksamhetschef geriatriken NLN och medicinskt
ansvariga sjuksköterskor. Även denna information sker via Skype.
PROVTAGNING MEDARBETARE
Det är fortfarande provtagning av medarbetare vid misstänkt smitta som är möjlig. Följande
ordning gäller https://samverkan.regionsormland.se/nyheter/nyhetslista/provtagning-forcovid-19-i-sormland/
Inom kort kommer det erbjudas provtagning av antikroppar i kommunerna. Information ges till
Länsstyrgruppen så fort en färdig lösning finns. Arbete pågår, det måste vara en säker kedja
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från beställning av prov till leverans av provsvar. Vilket innehåller många steg med teknisk
lösning, provtagningsutrustning mm

Med vänlig hälsning
Hanna, Åsa och Marie
Närvårdskoordinatorer
Region Sörmland
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