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Information till vårdcentraler & kommuner Covid-19
SCREENING
Det har kommit en del frågor gällande provtagning av patienter/brukare som kommer hem till
ordinärt boende efter sjukhusvistelse och har insatser som hemtjänst och kommunal
hemsjukvård. Vi har tagit emot alla synpunkter. Flera olika funktioner och verksamheter har
tyckt till som sakkunniga, och vi har förhoppningsvis förtydligat i revideringen. Grunden är Trygg
hemgång och effektiv samverkan, målet är att vi så långt det är möjligt har den rutinen som
utgångspunkt.
Det är dock omöjligt att i en övergripande rutin få till skrivningar som överensstämmer med
varje arbetsplats interna arbeten eller motsvara varje huvudmans benämning på enheter.
Grunden är att de patienter som skrivs ut från sjukhuset till ordinärt boende och har insatser av
kommunal hemsjukvård och eller socialtjänst ska provtas efter utskrivning. Det spelar ingen roll
vilka eller hur många insatser man har. Om det är medarbetare som ska arbeta i hemmet ska
prov tas. Hemsjukvården provtar de som är inskrivna i hemsjukvården. De som har enbart
hemtjänst ansvarar vårdcentralen för, kan man av hälsoskäl inte ta sig till vårdcentralen skickar
vårdcentralen ett uppdrag till hemsjukvården.
Varför sjukhuset inte ordinerar provet vid utskrivning beror på att de inte kan lägga en
ordination som en läkare i annan verksamhet ska ansvara för. Bedömningen är att det är
säkrare att ansvarig läkare på vårdcentralen hanterar prov och provsvar. Risken är stor att
läkare på en vårdavdelning bytt enhet, har jour på akuten eller helt bytt placering när
provsvaret kommer och att svaret inte kommer till rätt verksamheter tillräckligt fort.
För att underlätta för varandra kommunicera med hjälp av Prator.
Rutin för screening - provtagning inflyttning, återkomst eller tillfällig placering SÄBO och
korttidsboende äldre
Folkhälsomyndigheten (FOHM) är tydliga med att vi ska vara generösa med provtagning för att
minimera smittspridning och skydda den äldre befolkningen. Du hittar information från FOHM
via länken https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/p/provtagning-for-covid-19-inom-sarskilt-boende-for-aldre/

PROVSVAR PÅ PCR, SÖDRA LÄNSDELEN
Det har vissa dagar varit fördröjning av provsvar på PCR prover från södra länsdelen, både för
sjukhuset och kommunerna.
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Ett problem är att Sverige fått sämre tillgång på snabbtester vilket gör att Sörmland får hälften
av vad vi fått tidigare. Så att få akutprover har blivit lite svårare. Unilab arbetar på en lösning
med en ny leverantör av snabbtest. Återkommer så fort vi vet mera.
Tänk på att om ni lämnar in prover så tillkommer tid för transport från vårdcentral till sjukhuset
och eller transport från NLN och KSK till Mälarsjukhuset (MSE)
Transport från NLN-MSE:
Labbilen avgår vardagar kl 9:45, lör 10:15, sön 9:30
Taxi avgår mån-fre 16:00
Transport från KSK-MSE:
Labbilen avgår vardagar 9:50, lördagar 11:30. Söndagar går ingen transport
Taxi avgår mån-fre 16:00
Proverna behöver komma till lab på NLN och KSK ca 30 minuter innan bilen går.
Målet är att kunna öka möjligheten till akutprov och korta svarstiden.

SPIROMETRI
Under pandemin har vi varit restriktiva med Spirometrier, men det har nu kommit många frågor
om vi kan återuppta undersökningen. Frågan har diskuterats på RSSL och med vårdhygien och
följande anvisningar har man enats om:
Synen är att det kan fungera att genomföra spirometri med icke-infekterade om man
riskreducerar på ett förnuftigt sätt.




Att nära inför den planerade undersökningen triagera, genom att efterfråga nytillkomna
symtom förenliga med covid-19 och uppskjuta undersökningen om misstanke om covid19 uppstår.
Arbeta i lämplig lokal där personalen har möjlighet att hålla avstånd > 2m, alltså inte i
små trånga rum, och där patienten inte blåser rakt på personalen.
Använda visir och munskydd på personal (då det kan vara svårt att undvika hosta mm i
samband med spirometriundersökningen).

Med vänliga hälsningar
Marie
Närvårdskoordinatorer
Region Sörmland
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