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Information till kommunerna Covid-19
IVO GRANSKAR
Eftersom IVO har fått särskilda riskindikationer inom äldreomsorgen med koppling till covid-19,
har 1045 verksamheter tillsynats. https://www.ivo.se/tillsyn/ivos-granskning-avaldreomsorgen-under-covid-pandemin/
Här hittar du utmaningar och svårigheter som framkommit men också Åtgärder som
verksamheterna har genomfört med positiva effekter.
REVIDERAD RUTIN UPPFÖLJNING OCH REHABILITERING COVID -19 I PRIMÄRVÅRD
Sedan förra veckan har vi haft tre tillfällen för presentation och frågestund gällande Rutin för
vårdcentraler och kommuner rehabilitering covid-19 Totalt har ca 250 personer deltagit och mellan
våra genomgångar har ny kunskap kommit. Rekommendation från KI gällande fysisk bedömning av
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Chair Stand Test - Räkna antal uppresningar från en stol under 60 sekunder. Notera hur många
uppresningar personen gjort vid 30 sekunder men fortsätt testet till 60 sekunder, notera totalt
antal uppresningar. Uppresningen ska ske utan frånskjut med händerna till rakt stående och
sätta sig igen. Armarna hålls i kors över bröstet och fötterna parallella. Stol med standardiserad
höjd (45 cm) och ett tidtagarur.
Testet ska utföras till rakt stående, inte ok att bara lyft rumpan från stolen och sätta sig igen. 60
sekunder behövs för att se uthålligheten och antal uppresningar räknas också vid 30 sekunder
för att se om det är stor skillnad sedan till 60 sek, dvs låg uthållighet.
Det har också skett en uppdatering gällande råd om sjukskrivning. Länk finns under stycket
Rehabkoordinator.
Under nästa vecka ska vi se över området stress och eventuell tips på bedömningar från
neuropsykolog.
FLÄKTAR VID VÄRMEBÖLJA
Frågor gällande fläktar vid värmebölja har inkommit till smittskydd och vårdhygien.
Det grundläggande rådet är att verksamheten begär av sin fastighetsleverantör att de i det
befintliga ventilationssystemet tillhandahåller kapacitet för att hålla temperatur och relativ
luftfuktighet inom de gränser som verksamheten behöver, även vid de tillfällen då temperatur
och luftfuktighet går upp på sommaren och ner på vintern. Det här kan vara en nog så viktig
fråga om man är äldre och sjuk samtidigt som väderleken är extrem.
Vi avråder från att använda fläktar, luftkonditioneringsapparater och liknande i rum där
personer med nedsatt immunförsvar vårdas och personer som har eller kan misstänkas ha
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någon smitta som skulle kunna spridas i vinddraget (som exempelvis luftburna smittor, covid19, influensa, MRB, calici eller Cl. diff.).
Om inga andra alternativ finns till fläkt eller dylikt ska man följa tillverkarens instruktioner
angående rengöring och desinfektion samt bestämma vem som ansvarar för det. Placera
fläkten i sängnivå eller högre och rikta luftflödet uppåt (inte mot dörr). Fläkten ska stängas av
vid hygieniskt känsliga procedurer som såromläggning, katetersättning etc.
T IPS FÖR ATT MINSKA RISK FÖR SMITTA
Information från Socialstyrelsen
Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, 4
juni (pdf)
Information från Folkhälsomyndigheten
Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till äldre
omsorgstagare och patienter (Kortversion med rekommendationer
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OBS! Under v.25-33 arbetar den som är i tjänst
även deltid i annan verksamhet. Det går alltid
att nå oss via mejl och att lämna meddelande
på mobilsvar. Vi återkopplar så fort vi kan.

Kontaktvägar
Namn
Hanna Lundstedt
Åsa Högnäs- Bredell
Marie Håkansson

Mejl
Hanna.Lundstedt@regionsormland.se
asa.Hognas.Bredell@regionsormland.se
Marie.Hakansson@regionsormland.se

Mobil
076-697 60 04
070-555 11 71
072-147 96 78

Trevlig helg!
Somriga hälsningar

Hanna, Åsa & Marie
Närvårdskoordinatorer
Region Sörmland
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