Datum

Dokumentnummer

2020-08-06

Information till vårdcentraler & kommuner Covid-19
INFORMATIONSBREV
Nu återupptar vi dessa informationsbrev efter semestern. Informationsbreven kommer att
publiceras 1-2 gånger per vecka beroende på vad det finns för information att ge.

RUTIN SCREENING
Det har kommit en del frågor gällande screening. Provtagningen syftar till att hitta personer som har
Covid-19 utan att ha symtom. På det viset minimera att smitta kommer in på boenden och eller att
medarbetare vårdar personer utan relevant skyddsutrustning och på så vis sprider smittan vidare eller
själva blir sjuka.
I Sörmland har vi bestämt att dessa tester alltid ska göras när någon byter vårdform eller boende med
kommunala insatser. Vem som ansvarar för att beställa och ta provet framgår av rutinen. Rutin för
screening - provtagning inflyttning, återkomst eller tillfällig placering SÄBO och korttidsboende äldre
I rutinen stod det att provet ska tas 1-2 dygn före flytt, detta är nu ändrat till inom 48 timmar. Om en
utskrivning från sjukhus eller flytt mellan boendeformer av något skäl blir försenad utifrån tidigare
planering måste ett nytt prov tas.
För att inte utsätta patienter/brukare för onödiga provtagningar är planering och dialog viktig.
OBS! Alla patienter som skrivs ut till ordinärt boende och har hemtjänst eller hemsjukvård provtas efter
utskrivning inte på sjukhuset
Rutin för screening - provtagning inflyttning, återkomst eller tillfällig placering SÄBO och korttidsboende
äldre

PROVTAGNING VID SMITTSPÅRNING - OBLIGATORISK
När det fattas beslut om att smittspårning ska ske gällande Covid-19 är det tvingande, då Covid-19 är
klassad som allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom. Provtagning ska ske så fort som möjligt, om första
provet är negativt måste ytterligare ett prov tas.
Det finns två skäl till smittspårning
Säkerheten för de boende och Smittskyddslagen
En orsak är säkerheten för de boende som oftast hör till en riskgrupp för att utveckla en svårartad av
covid-19 sjukdom om de smittas med Sars-CoV-2 viruset. Genom smittspårning vill man snabbt hitta
eventuella bärare av smitta för att isolera dessa så att inte fler blir smittade. Man vill också identifiera
eventuellt smittade för att kunna ge så god vård som möjligt.
Arbetsmiljö
En annan orsak är arbetsmiljökraven på arbetsgivaren. Enligt arbetsmiljölagen1) och AFS Smittrisker
2018:42),3) ska arbetsgivare skydda arbetstagare från smitta och särskilt från smitta av en allmänfarlig
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och samhällsfarligs smitta som Sars-CoV-2 är. Ett fall av smitta av allmänfarlig sjukdom på arbetsplatsen
ska skyndsamt anmälas4) till arbetsmiljöverket.
När du som medarbetare är aktuell för provtagning får du information av din chef. Ett informationsstöd
för dig som chef har tagits fram av smittskyddsläkaren.

https://samverkan.regionsormland.se/siteassets/halsa-och-vard/smittskydd/ao/corona/smittsparning-av-covid-19-bland-personal-och-boende-i-omsorgsverksamhet.smittskyddslag---arbetsmiljolag.pdf
Provtagning vid smittspårning
Efter synpunkter på vilket val man ska använda vid provtagning vid smittspårning har följande ändring
gjorts i 1177-PEP Se nedan I sista valet är det borttaget ordet sjuk, tidigare stod det ”för dig som är sjuk
och är vård-och omsorgspersonal”

-

Sen är det förtydligat i nästa steg också, se blåmarkerad text

-
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Med vänliga hälsningar
Marie
Närvårdskoordinatorer
Region Sörmland
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