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Information till vårdcentraler & kommuner Covid-19
Är det någon mer än jag som önskar att Covid vore över så man
fick arbeta med det vanliga som hopar sig och leva som vanligt?
Tyvärr får detta bli en önskan ett tag till. Nu är det viktigare än på
länge att vi håller i och håller ut. Antalet smittade ökar i landet så också i Sörmland. Så genom
att göra det vi måste utifrån gällande rutiner, som innebär mer jobb och högre belastning,
bidrar vi till att begränsa smittan. Förhoppningsvis behöver vi inte hamna i samma läge som i
våras.
Vi vet att vi kan samverka, hitta lösningar tillsammans det är våren ett bevis på. Vid
utvärderingar beskrivs massor av fantastiska lösningar som ni åstadkommit. Behåll och förädla
lösningarna, vi behöver dem även fortsättningsvis.

PROVTAGNING PCR REVIDERING OCH PÅMINNELSER
Det kommer in en del frågor och problembeskrivningar gällande provtagning. I flera av dessa frågor
handlar det om att ni som är inblandade inte alltid vet vad som är bestämt men också att
verksamheterna behöver prata med varandra om praktiska lösningar för att få till samverkan. Några av
frågorna vill vi dock påminna om





PCR kan sedan en tid tas direkt när det finns symtom, man behöver inte vänta till patienten har
haft symtom i 48 timmar som tidigare.
Material lämnas ut så kommunen har god tillgång på provtagningsutrustning.
Samtliga material som vårdcentralen ska tillhandahålla finns i rutinen. För material Poolatprov
finns samtliga artikelnummer.
Respektive prov Nasopharynx och Poolatprov beställs som olika prov i labbeställningen

Revidering Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform
Unilab har gjort ett tillägg i sin anvisning när det gäller egenprovtagning/ poolat näsa, svalg, saliv vilket
gör att vi för över den förändringen i bifogad rutin. Det gäller nedanstående där gulmarkerat har
tillkommit
Steg 3: Ta svalgprov + salivprov
Ta den tjocka pinnen (den som tillhör provröret) och för bak i gommen. Den mjuka spetsen roteras
mot vardera tonsillen och för sedan upp och ner några gånger längs tonsillen i ca 5 sek.
för sedan pinnen upp och ner några gånger (minst 3 gånger) längs den bakre svalgväggen.
OBS! Undvik att beröra tungan.
Doppa pinnen direkt i saliven i plastmuggen och rotera pinnen.
Placera pinnen i röret med vätska.
Bryt pinnen vid brytskåran och skruva på rosa korken
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Det är också tydliggjort i rutin att om provsvar är negativt ska nytt prov tas inom 3-5 dagar när det gäller
screening och smittspårning. När provtagning görs vid symtom och misstanke om smitta tas endast ett
prov även om svaret är negativet.

BESÖK PÅ SÄBO
Sedan i går är det tillåtet med besök på SÄBO igen. Respektive kommun ansvarar för hur besöken ska gå
till för att ske säkert. Var noga med att ta reda på vilka regler som gäller. Oerhört viktigt att alla är
observanta på eventuella symtom hos de boende så ni tillsammans snabbt agerar gällande isolering,
provtagning, skyddsutrustning mm så det inte blir en spridning av smitta.
Kontakta vårdhygien så får ni hjälp med råd om snabba åtgärder och följ redan gällande rutiner.
Fortfarande är de viktigaste att
Hålla avstånd, basala hygienrutiner och stanna hemma vid egna symtom

NY NÄRVÅRDSKOORDINATOR
Vi är glada att vi fått en ny kollega, Eva Faltin. Eva började 1 oktober och kommer att ha huvudansvar för
norra länsdelen, Eskilstuna och Strängnäs. Ni når Eva 072-145 04 90 eva.faltin@regionsormland.se

Med vänliga hälsningar
Marie
Närvårdskoordinatorer
Region Sörmland
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