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Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19

Det känns tungt med de stigande siffrorna på
antal smittade för varje vecka, inte minst i
Sörmland. Nu ökar det fort
https://regionsormland.se/siteassets/halsaoch-vard/statistik-corona/antal-fall-samtincidens.png
Ingen längtar väl tillbaka till våren 2020. Men
vi ska komma ihåg att vi klarade det och
många saker löste vi fort och mycket
effektivare än vi brukar.
Jag behöver fylla mig med den glädje och
stolthet jag upplevde de dagar när alla oavsett
verksamhet fokuserade på lösningar. Inte de
dagar när alla säger nej och tycker att någon
annan ska lösa problemet. ”Denna andra” är
dessutom vi tillsammans
Det innebär ett stort ansvar att vi får röra oss i
samhället, att äldre personer har samma
restriktioner som yngre och att de som bor på
olika vård och omsorgsboenden sedan
oktober får ha besök.

så att du är väl förberedd om någon blir
smittad. Det är oerhört viktigt att vi har koll
och följer de riktlinjer och rutiner som gäller.
Det är vår chans att inte hamna i samma läge
som i våras. Vi måste vara skärpta både på
jobbet och på fritiden
 Håll avstånd
 Tvätta händerna
 Var hemma och provta dig när du har
symtom
Här hittar du alla rutiner som du behöver
känna till när det gäller samverkan och covid
https://samverkan.regionsormland.se/forvardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-olista-for-sjukdomar/corona-virus/
Om dt är något du inte hittar eller förstår, hör
av dig

Rätt från mig blir lätt för dig!

Det har gått ett tag sedan många
verksamheter hade smittade personer, både
medarbetare och patienter/brukare.. Det är
av största vikt att du som medarbetare tar
ansvar för att titta igenom rutiner som gäller

Rutin för provtagning
Det har varit en hel del frågor, merjobb och fel gällande prover, remisser och provtagningsmaterial. I
ett försök att förenkla, dela på belastningen och minska felen har rutinen reviderats. Viktigt att tänka
på
 Ett prov måste alltid vara ordinerat av läkare eller annan utsedd person på VC
 Alla provrör måste tydligt märkas med patientens personnummer
 Taget prov måste stämma överens med beställningen. Beteckning för proverna i NCS Cross
finns i rutinen
 Vårdcentralen kompletterar med etikett på provröret för elektronisk hantering när provet
lämnas in.
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 I första hand används elektronisk remiss, ingen pappersremiss behövs längre då
 Tagna prover lämnas i första hand på den vårdcentral som har ordinerat provet
 De vårdcentraler som är utlämningscentraler för provtagningsmaterial kan inte hantera alla
prover.
 Från slutet av nästa vecka kommer Eskilstuna kommun även kunna hämta material på VC
Gallerian.
Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform

Smittspårning
När det upptäcks smitta hos medarbetare eller brukare/patient är det viktigt att ansvarig chef
kontaktar smittskydd för att få råd gällande smittspårning. Här hittar du information om ansvaret
och rutiner för smittspårning
 Smittpårning av covid-19 bland personal och boende i omsorgsverksamhet. Smittskyddslag Arbetsmiljölag
 Smittspårning i kommunal vård och omsorg
 Smittspårning i regional vård under covid-19 pandemin

Screening
Frågan har kommit vad som gäller för patienter som vårdas av SSIH efter en sjukhusvistelse.
Patienter som vårdas av SSIH och även har insatser från kommunal hemsjukvård och eller
hemtjänst ska screenas enligt gälande rutin. Övriga ska inte screenas
Rutin för screening - provtagning inflyttning, återkomst eller tillfällig placering SÄBO och
korttidsboende äldre
Från och med förra veckan finns SSIH med i slutenvårdsprocessen på ett nytt sätt i Prator. Så
det kommer att synas om de är en del av vården när patienten är inskriven på sjukhus. Även om
rutinen inte ändras just nu utan vårdcentral och kommun har ansvaret för ordination och
provtagning så finns möjligheten till samverkan.

Symtom
Symtombilden är komplex och inte självklar. Symtom kan vara så svaga så vi bedömer oss själva eller
andra som symtomfria. Vad ska vi vara observanta på hos våra äldre Mikael Rizell informerar om
symtom
Med vänlig hälsning // Marie
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