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Information till vårdcentraler & kommuner Covid-19
VÄRMEBÖLJA OCH COVID-19
Både värmebölja och Covid-19 innebär stora risker för äldre, kroniskt sjuka och personer med
vissa funktionsnedsättningar.
I tider med Covid-19 behöver vi tänka lite annorlunda och lite extra t. ex gällande fläktar. Via
nedanstående länk hittar du både skrifter, filmer och inte minst riktat material till olika
yrkesgrupper samt medborgare.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/

ANTIKROPPTEST
Antikroppsprovtagning erbjuds till vård och omsorgspersonal inom kommunal vård och omsorg
samt de privata aktörer som har avtal med kommun eller region, med början v. 26 Respektive
vårdhuvudman organiserar och provtar medarbetare utifrån möjlighet. Ni hittar information via
länken. https://samverkan.regionsormland.se/nyheter/nyhetslista/antikroppstest-covid-19-formedarbetare-inom-vard-och-omsorg/
Eventuella frågor mejlas till provtagningcovid19@regionsormland.se.
Materialansvar följer den baslista som finns i läkaravtalet Samverkansavtal om läkarmedverkan
i kommunernas hälso- och sjukvård reviderat 2018 bilaga 5. Bassortiment av sjukvårds- och
provtagningsmateriel
OBS! För att provet ska analyseras och du ska få ett svar måste följande uppfyllas
1.
2.





Du som anmäler dig till antikroppstest måste aktivera remiss på 1177
Du som tar provet måste märka röret tydligt med
Personnummer
Namn
Datum för provtagning

Filmpremiär!

SYMTOM PÅ EVENTUELL FÖRSÄMRING
Mikael Rizell, Distriktsläkare på Trosa Vårdcentral berättar vad du som möter människor i vård
och omsorg behöver observera, kan det vara Covid-19? Han understryker i filmen att det är
alltid bättre att ringa en extra gång till hemsjukvård eller vårdcentral för att få råd. Se filmen
och sprid den till vård och omsorgspersonal. Hur ska jag veta om någon inte mår bra?
Hjälp varandra och tillåt frågor och funderingar. Att vara erfaren är svårt nog i dessa tider men
att vara på ett nytt arbete utan erfarenhet är ännu svårare. Hjälp varandra så blir det bättre för
både kollegor och dem vi är till för.
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SNABBARE SVAR PCR- NASOFARYNX FÖR BRUKARE/PATIENTER I KOMMUNAL VÅRD OCH OMSORG
Då antalet PCR-prover har ökat i Sörmland så har svarstiderna blivit längre. Det är av stor vikt
att provsvaren på våra brukare och patienter kommer så fort som möjligt. PCR som tas på
brukare/ patienter inom kommunal vård och omsorg ska nu märkas enligt följande för att få
prioriterad analys (ej högre kostnad)
Provröret
Märk röret genom att skriva SÄBO på etiketten (spelar ingen roll vilken boendeform personen
har, ordet signalerar lab att person som ska prioriteras)
Remissen
Pappersremiss –märk genom att SÄBO skrivs för hand på remissen
Elektronisk remiss -märk genom att SÄBO skrivs i remisskommentar
OBS! Akut analys ska ej användas, dessa analyser går till högprioriterade grupper pga maxantal
på analyser/dygn enligt Rutin covid-19!
Rutin för provtagning vid misstänkt Covid-19 i kommunal hemsjukvård oavsett boendeform,
samt brukare med enbart hemtjänst
NÄRVÅRDSKOORDINATOR I TJÄNST
Vecka
v.26
v.27
v.28
v.29
v.30
v.31
v.32
v.33
v.34

Namn
Marie
Åsa
Åsa
Hanna
Hanna
Marie
Marie
Marie
Hanna, Åsa
& Marie

Kontaktvägar
Namn

Mejl

Mobil

Hanna Lundstedt

Hanna.Lundstedt@regionsormland.se

076-697 60 04

Åsa Högnäs- Bredell

asa.Hognas.Bredell@regionsormland.se

070-555 11 71

Marie Håkansson

Marie.Hakansson@regionsormland.se

072-147 96 78

Njut av sommaren men fortsätt att tvätta händerna och håll avstånd och påminn andra om det
samma. Så hoppas jag att alla kan få en välförtjänt semester

Marie
Närvårdskoordinatorer
Region Sörmland
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