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Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19
Nya kontaktvägar gällande Covid-19
Regionen är sedan 10 november i stabsläge på grund av rådande covidläge.
Detta innebär att uppdrag och kontaktvägar förändras till viss del.
Vägen från regionen till kommunerna kommer fortsätta att vara via Länsstyrgruppen och
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor. MASarna har sedan förra veckan möte varje vecka
med smittskydd och Länsstyrgruppen fortsätter ha avstämningar varje vecka.
För att säkerställa att ni får hjälp och stöd så fort som möjligt har vi inrättat en väg in till
oss Närvårdskoordinatorer. Mejla oss när det gäller Covidfrågor på denna adress
covid.nvk@regionsormland.se
För alla andra närvårdsfrågor kontaktar ni som vanligt närvårdskoordinatorn i er länsdel
 Eva Faltin, 072-145 04 96 (norra länsdelen)
eva.faltin@regionsormland.se
 Marie Håkansson, 072-147 96 78 (södra länsdelen)
marie.hakansson@regionsormland.se
 Åsa Högnäs-Bredell, 070-555 11 71 (västra länsdelen)
asa.Hognas.Bredell@regionsormland.se

Smittspårning inom LSS
Revidering har skett av rutinen för smittspårning för att tydliggöra vad som gäller för
smittspårning inom LSS. Smittspårning i kommunal vård och omsorg
Du som är chef på ett LSS boende kontakta alltid Vårdhygien när du har personal eller
brukare som testats positivt för Covid-19. Då utser vårdhygien en vårdcentral som blir
ansvariga för smittspårningen och ordination av prover för brukarna. Personalen provtas via
1177.se
Frågan hanteras enl Kapitel 2.21, i Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland
”Det är kopplat till samhällsmedicinskt ansvar - Vårdgivaren har ett samhällsmedicinskt
ansvar. Detta ansvar är skilt från befolkningens val av vårdcentral. Den vårdcentral som
kontaktas åtar sig uppdraget.”

Mobilt bank-ID eller Freja för provtagning
Det absolut snabbaste sättet att få provtagning är via 1177.se för allmänheten, inkl. vård och
omsorgspersonal. Vi behöver din hjälp genom att du själv och även till närstående hjälper
till att förbereda så du har ett mobil bank- ID om du kommer att behöva provtas.
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Om detta absolut inte är möjligt så vänder man sig till
provtagningcovid19@regionsormland.se. Om du är sjuksköterska eller enhetschef och
vänder dig hit för annan persons räkning. Skriv in





vilken verksamhet det gäller
provtagning för symtom eller smittspårning
kontaktuppgift till dig, ett telefonnummer som du verkligen är nåbar på i flera dagar
OBS! mejla inga personnummer, de får du lämna vid telefonkontakten

Du kommer att bli kontaktad, så mejla inte igen! Just nu kommer det hundratals mejl till
denna låda och de som arbetar där gör allt dem kan för att hjälpa till.

Provtagning Covid-19 för personal inom vård och omsorg
Unilab har kapacitet att analysera totalt 15.000 covidprov i veckan. Succesivt ökas provtagningstider
efter efterfrågan.
Provtagningstider räcker inte alltid på närmsta ort eller närmsta apotek, en möjlighet är att boka tid
på annan ort. Nu startar ytterligare en provtagningsstation i Nyköping och nästa vecka kommer
bussarna att finnas fem dagar i veckan i Trosa och Gnesta.
Vilka apotek som handhar provtagning styr inte Sörmland, det är upphandlat av
Folkhälsomyndigheten och det är bara Apoteket AB som har uppdraget. Önskemål har lämnats från
Sörmland att flera apotek ska ha tjänsten.
Proverna behöver vara till dem som har symtom, som ska screenas och dem som ingår i
smittspårning. Så det är viktigt att man inte bokar provtagning för säkerhetens skull, t. ex för att jag
har träffat någon som sedan blivit sjuk men jag har själv inga symtom. Detta leder till att t. ex
smittspårning drar ut på tiden.
När man tar provet är det oerhört viktigt att följa instruktionerna. Vid genomgång av felaktigt tagna
prover via 1177.se som inte går att analysera är de flesta proverna personer som arbetar inom vård
och omsorg. Så ta er tid när ni tar provet.
Ett specifikt provtagningsspår för medarbetare testas nu. Målet är att det i slutet av nästa vecka ska
kunna startas upp för vård och omsorgspersonal i kommunerna. Dialogen och utformningen sker
mellan representanterna i Länsstyrgruppen och utsedd person i regionen

Med vänlig hälsning

Närvårdskoordinatorerna

