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Bakgrund
För många patienter som varit svårt sjuka i covid-19 och för de som
intensivvårdats är vägen tillbaka ganska lång. Det finns beskrivningar om
omfattande besvär med muskelsvaghet, trötthet och orkeslöshet i
kombination med kognitiva svårigheter under lång tid efteråt. Behovet av
en tvärprofessionell uppföljning och rehabilitering är stor på grund av en
lång återhämtningsperiod.
Målgrupp
Patienter hemmahörande i Sörmland som vårdats på sjukhus på grund av
covid-19.
Riktlinjer för hemgång
Inför hemgång gäller redan rådande riktlinjer för Trygg och effektiv
samverkan där dessa gemensamma riktlinjer är grunden för all planering.
Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård
genom hela vårdkedjan. Ingen ska behöva vänta på att få komma hem från
sjukhuset. En trygg och säker utskrivning från slutenvård ska bygga på
delaktighet och samtycke från patienten. Det samlade behovet av insatser
efter hemgång samt vilken enhet som är ansvarig för respektive insats ska
klargöras inför utskrivning. Personalen ska särskilt beakta anhörigas
delaktighet, utifrån samtycke från patienten.
Se stycket informationsöverföring för detaljer.
http://insidan.dll.se/arbetssatt/karnprocess/halso-och-sjukvard/narvard/avtalriktlinjer-och-overenskommelser
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Utskrivning från sjukhus
Utgå från den gemensamma covid-19 rutinen under rubriken för utskrivning
från sjukhus. Se http://insidan.dll.se/globalassets/corona-covid-19/covid-19region-sormland-2020-06-18-kl-10.pdf s.14
Läkarbedömning och medicinsk bedömning
Remittera patienten till:
 Aktuell vårdcentral för rehabilitering inom primärvård, se också
överenskommen
rutin
för
primärvård
närvård
https://samverkan.regionsormland.se/forvardgivare/narvard/covid-19/#Rehabilitering
 En individuell bedömning ska göras där ställning tas till om
patienten har förmåga att köra bil och/eller hantera vapen. Följ
riktlinjer såsom vid stroke, patienten avråds från bilkörning
och/eller hantering av vapen under 1-3 mån. Patienten informeras
muntligt och skriftligt, använd brev till patienten alt.
formulärtjänsten i 1177.se
 Remiss för bedömning av körförmåga skickas till:
KSK Arbetsterapimottagningen
MSE Minnesmottagningen
NLN Neurorehab team 1 och 2
Se lokala anvisningar för vilka patienter som ska följas upp i
specialistvården sist i dokumentet.

Checklista vid remiss till vårdcentral

Uppföljning genomförs av läkare i primärvård 4 - 6 veckor efter
utskrivning, remiss ska innehålla information enligt nedan:
 Datum för smittfrihet


Information om att patienten fått muntlig och skriftlig information
om att det på grund av dennes medicinska tillstånd är olämpligt att
köra bil samt att använda vapen i 1-3 månader.



Patienter som ej kör bil rekommenderas kognitiv bedömning via
primärvården efter ca 3 månader med MOCA för patienter som talar
svenska och RUDAS om patienten inte talar svenska.



Rekommenderade blodprover som i remissen specificeras, t.ex.
anemiprover, natrium, kalium, kreatinin och i särskilda fall
leverprover.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 3(7)

Giltig från

Dokumentnummer

2020-07-03

MED20-3516



Om den utskrivande läkaren bedömer att det behövs uppföljning
med DT thorax rekommenderas att denna genomförs 2-3 mån. efter
utskrivning. Remissen skickas således från respektive vårdcentral.
Vid avvikande svar tas kontakt med Lungkliniken för bedömning
avseende eventuellt fortsatta radiologiska kontroller och/eller
utredningar. Vid respiratoriska problem efter utskrivning, med eller
utan avvikande radiologisk undersökning, rekommenderas
spirometri via primärvården som därefter kontaktar Lungkliniken.



Vid antitrombosbehandling, med Eliquis t.o.m 1 månad efter
utskrivning, anges detta i remissen.



Information om ev. sår t.ex. trycksår, stoma och vem som ansvarar
för sårvård efter utskrivning.



Beskrivning av smärta och dess genes t.ex. trycksår, neuromuskulär
problematik



Information avseende nutrition och/eller sväljningssvårigheter.



Önskemål om uppföljning av psykosociala teamet eller motsvarande
avseende: sömnsvårigheter, ångest, depressiva besvär, PTSD samt
om patienten har minderåriga barn eller annan viktig information om
hemsituation och social status.



Patienten sjukskrivs av utskrivande läkare. Önskemål
ställningstagande till förlängs sjukskrivning anges i remissen.

om

Omvårdnadsuppföljning
Rapportera över patienten till sjuksköterska vårdcentral/kommun enligt
rådande rutiner för Trygg och Effektiv utskrivning. Märk
inskrivningsmeddelande i Prator under inskrivningsorsak/prel.diagnos att
patienten vårdas för covid-19 om diagnosen är känd när meddelandet
skickas.
Ange i utskrivningsrapporten under utförda/ planerade åtgärder, allmän
omvårdnad datum för konstaterad Covid-19, Om patienten bedöms vara
symtomfri ange datum, samt information om inskränkt behandling finns.
Tänk särskilt på områden såsom:
 Sårvård och omläggningar, där det alltid görs en individuell
bedömning i samråd med läkare och uppföljning enligt rådande
rutiner.
 Stöd vid medicindelning (egenvårdsintyg/medicinskt
ansvarsövertag).
 Kontroll av blodtryck, puls, glukoskontroller m.m.
 Nutrition och näringsdrycker, ev. sond.
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Arbetsterapeutisk och fysioterapeutisk uppföljning och
behandling
Patienten triageras/bedöms på avdelning och överrapporteras till primärvård
(vårdcentral och kommun) vid behov. De patienter som bedöms vara i
behov av uppföljning i specialistvården överrapporteras dit.
Överrapportering av bedömt behov av rehabilitering efter utskrivning sker
enligt följande:
 Till kommun, om patienten har behov av kontakt med arbetsterapeut
och/eller fysioterapeut men inte kan ta sig hemifrån för träning.
 Vårdcentral, om patienten har behov av kontakt med arbetsterapeut
och/eller fysioterapeut samt kan ta sig till vårdcentralen för träning.
 Öppenvård specialistvård om patienten har behov en komplexare
uppföljning av andning, fysisk förmåga och kognition.
KSK: Neurorehabmottagningen via fristående meddelande i Prator
MSE: Bevakning skickas internt. I dessa fall även överrapportering
till primärvård om behov av rehabiliteringsinsatser föreligger initialt.
NLN: Patienten bedöms för behov av rehabilitering i
specialistvården vid utskrivning och går direkt dit för
bedömning/träning.
Se lokala anvisningar för mer detaljerad information sist i
dokumentet.
Om patienten bedöms klara sin rehabilitering på egen hand görs ingen
överrapportering.
Dietist
Rapporterar vid behov över patienten till dietist där patienten behöver följas
upp, kan vara både specialistvård eller primärvård. Om patienten skrivs ut
till särskilt boende så överrapporterar ansvarig ssk på avdelningen till
boendets sjuksköterska gällande nutrition.
Logoped
Patienter med kvarvarande svälj- och/eller kommunikationssvårigheter
remitteras för poliklinisk uppföljning i samråd med logoped. Beroende på
ort följs patienten antingen på Neurorehab eller på logopedimottagningen.
Se lokala anvisningar sist i dokumentet.
Psykosocialt stöd
Patienter som bedöms ha behov av kuratorskontakt blir kvar hos kurator i
specialistvården om övrig öppenvårdsrehabilitering sker där. Om
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öppenvårdsrehabiliteringen ska ske i primärvården så ordnas vid behov en
kontakt åt patienten där.
Efter utskrivning – Uppföljning och fortsatt rehabilitering
Varje sjukhus, beroende på bemanning och lokala förutsättningar, utformar
tvärprofessionell arbetsgrupp för poliklinisk uppföljning och rehabilitering
av patienter efter covid-19 infektion som krävt sjukhusvård och IVA-vård.
Den tvärprofessionella arbetsgruppen ska kunna erbjuda arbetsterapeutiska
och fysioterapeutiska insatser samt kontakt med dietist, kurator, logoped,
läkare och neuropsykolog vid behov. Samverkan mellan regionens resurser

är nödvändigt för att rehabiliteringsinsatserna ska kunna utföras.
En patient kan vara aktuell för uppföljning i specialistvården och samtidigt
ha hemsjukvård och/eller hemtjänst.
Covid-19 team inom specialistvård med fokus på rehabilitering
Målgrupp: Patienter som vårdats i slutenvården för covid-19. Se lokala
anvisningar sist i dokumentet.
Uppföljning enligt följande:

KSK: Inom en månad efter utskrivning. Telefonscreening för att avgöra
sammansättning av teamet inför det fysiska besöket. Bedömning av
patienten på ett teambesök och träningsperiod vid behov. Om patienten inte
följs via post-IVA mottagning eller med en träningsperiod i specialistvården
så kommer hen att följas upp av teamet 6 månader senare. Andra
professioner kopplas in vid behov (logoped, dietist, neuropsykolog, kurator
och läkare).
MSE: En månad efter utskrivning. Teambesök med arbetsterapeut och
fysioterapeut. Träningsperiod i specialistvården vid behov. Ytterligare
uppföljning 6 månader efter utskrivning. Andra professioner kopplas in vid
behov (logoped, dietist, neuropsykolog, kurator och läkare).
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NLN: Så snart som möjligt efter utskrivning. Träningsperiod vid behov.
Andra professioner kopplas in vid behov (logoped, dietist, neuropsykolog,
kurator och läkare).
När rehabilitering i specialistvården anses avslutad så tas ställning till
överrapportering till primärvården, egenvård eller annan vård t.ex. fortsatt
uppföljning av logoped.
Se lokala anvisningar för respektive sjukhus för mer detaljerad information.
Arbetsterapeut:





MOCA eller RUDAS för patienter med tolk
ADL-taxonomin används under intervjun med patienten
Fatigue MFI-20 eller FSS

Bedömning av handfunktion utifrån behov. Om endast nedsatt handfunktion
finns som symtom så följs de på ortopedmottagningen.
Fysioterapeut:






Chairs stand test (ger större utslag än 6 min gångtest). Vid behov 6
minuters gångtest
TUG
MIP/MEP
Jamar

I anamnesen screena behov av dietist, kurator, logoped och neuropsykolog.
Kontakta logoped, dietist, kurator och/eller neuropsykolog på respektive
sjukhus efter överenskommen lokal rutin.
Post-IVA mottagning MSE och NLN
MSE kommer i möjligaste mån att följa patienter som vårdats på IVA på
MSE 6 månader efter utskrivning från IVA.
NLN kommer att följa de patienter som vårdats på IVA på NLN 2, 6 och 12
månader efter IVA-vård.
Se också socialstyrelsens riktlinjer för Covid 19
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/ovrigt/rehabilitering-covid19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/ovrigt/rehabilitering-slutenvard-covid19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/ovrigt/rehabilitering-primarvard-covid19.pdf
Följ länsövergripande rutin ”Barn som närstående”
http://insidan.dll.se/arbetssatt/gemensamt-stod/stodja-folkhalsa-ochmanskliga-rattigheter/manskliga-rattigheter/for-chefer/barn-som-narstaende
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