Dokumentnummer

2020-09-03

Information till vårdcentraler & kommuner Covid-19
PROVTAGNING- NYTT ALTERNATIV
Nu blir det möjligt att även ta PCR prover på patienter i hemsjukvården med poolat prov- näsa, svalg
och saliv. Samma prov som används som egenprovtagning men här med hjälp. Detta har varit ett
önskemål bl. a för personer som provtas väldigt ofta i samband med växelvård, patienter som reagerar
starkt med obehag. Vilken provtagning som är bäst lämpad för varje individ avgör du som ska ta provet.
Rutinen för provtagning är reviderad med bl. a komplettering av poolart prov, att kommunerna ska
kunna hämta material så att de har goda förutsättningar att ta flera prover löpande. Då tillgången nu är
god på båda typerna av provtagningsutrustning behöver vi inte bara lämna ut till ordinerade prover utan
vi sparar på resurser genom att lämna ut mer material än tidigare.
Ändringarna är markerade med gult i rutinen efter önskemål så att det ska vara enklare att
uppmärksamma dessa. Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19, screening och smittspårning i
kommunal hemsjukvård oavsett boendeform samt brukare med enbart hemtjänst
Som vanligt beställer vårdcentralerna provtagningsutrustning och kommunerna hämtar på
vårdcentralen.

PROVTAGNING FÖR SCREENING
För att stämma av Screeningrutinen har sjukhuskoordinatorerna haft extra genomgångar på sjukhusen.
Närvårdskoordinatorerna har följt upp med vårdcentraler och kommuner, det verkar som vi kunnat
tydliggöra tanken och ordningen i rutinen. Hör av er om det fortfarande finns behov av tydliggörande
eller att ni inte får till samverkan mellan kommun och vårdcentraler så kan vi ordna gemensamma
genomgångar via Skype.
På vissa håll har antalet provtagningar som enstaka hembesök ökat kraftigt genom att vårdcentralerna
ger uppdrag till hemsjukvården. Tänk på att om patienterna kan ta sig till vårdcentralen ska
provtagningen ske där.
Avgift för hembesök för provtagning vid misstänkt smitta, screening eller smittspårning kan inte tas ut.
Dessa prover är inte frivilliga då Covid är klassad som en samhällsfarlig sjukdom. I dessa fall får enligt
beslut av smittskyddsläkare enligt smittskyddslagen ingen avgift tas ut.

TRYGG HEMGÅNG OCH EFFEKTIV SAMVERKAN
Grunden för våran samverkan är reglerad i ovanstående riktlinje, oavsett om det gäller Covid
eller ”det vanliga” Riktlinjen är nu reviderad och beslutades i mars, då Covid kom beslutades
det att vänta med införandet till september. Ni hittar den här Reviderad Riktlinje -Trygg hemgång
och effektiv samverkan och även några bilder som beskriver processen och förändringarna
Sammanfattning av revidering, stöd för införandet av ovanstående riktlinje
Då det varit en del avvikelser gällande läkemedel vid in och utskrivning gjordes under 2019 ett stort
jobb gemensamt mellan sjukhusen, kommuner och läkemedelskommittén. 1/9 -20 gäller även en ny
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rutin här Rutin Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning till detta har det tagits fram ett
utbildningsmaterial som förklarar rutinen Utbildningsmaterial Säker läkemedelshantering vid inoch utskrivning samt Utbildningsmaterial med talmanus Säker läkemedelshantering vid in- och
utskrivning

NÄRVÅRDSKOORDINATORER
Hanna Lundstedt slutade som Närvårdskoordinator 2/9 och rekrytering av ny kollega pågår. Till vidare
finns vi på plats och ska göra vårat bästa för att stötta upp även i norra länsdelen. Ni når oss på
nedanstående nummer och mejl
Marie Håkansson, 072-147 96 78 marie.hakansson@regionsormland.se
Åsa Högnäs-Bredell, 070-555 11 71, asa.hognas.bredell@regionsormland.se

Med vänliga hälsningar
Marie och Åsa
Närvårdskoordinatorer
Region Sörmland
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