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Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19
Smittspårning
Rutin för smittspårning har utökats med smittspårning för gruppboenden inom
Socialpsykiatri och HVB-hem. Samt att nedanstående avgränsningar tillkommit.
• Alla brukare och alla medarbetare på aktuell enhet ingår i smittspårningen om man
umgåtts närmre än 1,5-2 m i mer än 15 min vid ett och samma tillfälle.
•
Om en person varit aktuell i annan smittspårning i närtid, kontakta vårdhygien om
det är aktuellt med ny provtagning Om ej aktuellt med ny provtagning var extra
uppmärksam på ev. symtom
Precis som tidigare är det alltid viktigt att du som chef kontaktar vårdhygien vid påbörjad
smittspårning. Smittspårning i kommunal och privat vård och omsorg inom olika
boendeformer och med hemtjänst eller hemsjukvård gällande Covid-19

Provtagningsrutin
Det har blivit ny provtagningsinstruktion för Poolatprov Provtaningsinstruktion steg 1-4 från Unilab.
Provtagningsrutinen är reviderad utifrån deras ändring enligt följande
Provtagningsinstruktion

Provet tas som ett poolat prov näsa/svalg/saliv.
Provtagning sker i följande ordning.
Steg 1: Salivprov
Spotta 3-4 gånger under en tidsperiod på 5 minuter i plastmuggen så att botten täcks. Ställ åt sidan.
Steg 2: Ta svalgprov
Ta provtagningspinnen från provtagningssetet och för den längs med insidan av kinden ner mot
halsen och skrapa med pinnen så långt bak i halsen som det går under 15 sekunder.
Steg 3: Ta näsprov
Ta samma pinne och för in i näsöppningen ca 1-2 cm och skrapa i vardera näsborre i 15 sekunder.
Steg 4: Doppa sedan pinnen direkt i saliven i plastmuggen och rotera pinnen ca 15 sek. Stoppa ner
toppen av pinnen i provröret och rör runt ca 15 sek.
Ta bort pinnen ur provröret. Sätt på locket på röret och lämna in.
Lägg tillbaka pinnen och spottkoppen i plastpåsen och kasta i soporna.
Hela rutinen gällande provtagning Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal
hemsjukvård, oavsett boendeform

Munskyddsanvändning vid vård av patienter utan covid-19
Utdrag ur övergripande Rutiner för SARS-Cov-2 infektion/covid-19 i Region Sörmland
Beslut om munskydd är förlängt i regionen till 2021-01-10 följande gäller:
Användning av munskydd för medarbetare i somatisk vård vid patientkontakt med patient utan
covid-19 (vid vård av patient med symtom på covid-19 se kapitel personlig skyddsutrustning):
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 Munskydd (vanligt kirurgiskt munskydd, IIR eller motsvarande) skall användas av
medarbetare vid omhändertagande av patienter i somatisk öppen- och slutenvård samt
ambulans när medarbetaren befinner sig närmare än 1-2 meter från patientens ansikte
 Om munskydd inte kan användas av något skäl skall visir användas i andra hand (gäller t.ex.
vid vård av personer med kognitiv funktionsnedsättning eller hörselnedsättning där
kommunikation påverkas negativt av munskydd)
 Om patient har akut vårdbehov och medarbetare inte har munskydd tillgängligt skall
patientens medicinska behov prioriteras och medarbetaren skall ta på sig munskydd
så snart som möjligt
Skäl till munskyddsanvändning är att ytterligare minimera risk för spridning av covid-19 från
asymtomatiska medarbetare till patienter. Utöver användning av munskydd skall basala
hygienrutiner strikt följas.
Samtliga kommuner i länet har också infört munskydd tidigare. Rådet från smittskyddsläkare är att
det fortsätter, men respektive huvudman beslutar om och hur detta ska gälla. Om du är osäker prata
med närmsta chef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska i din kommun.

Vaccination Covid-19
Det kommer en del frågor gällande vaccination. I dagsläget vet regionen inte när vi får tillgång till
vaccin, inte heller vilket vaccin. Förutsättningarna för olika vaccin skiljer sig bl. a när det gäller
förvaring och beredning. Smittskyddsläkaren tillsammans med ansvarig arbetsgrupp rapporterar
löpande till Länsstyrgruppen. Regionen har dock förberett och beställt materiel så det ska finnas även
till kommunerna. Men samtliga detaljer finns inte svar på i dag.

Samverkanswebben- Coronavirus covid-19
Då vi förstått att det har varit svårt att hitta på samverkanswebben har vi gjort ett försök att
tydliggöra med fler rubriker. Dokument och filmer mm gällande rehabilitering och palliativvård finns
nu också på samma sida.
Om du har frågor, synpunkter eller inte hittar mejla gärna till covid.nvk@regionsormland.se lämna
ditt telefonnummer så kan någon av oss ringa upp och guida dig på sidan.
Det gäller både om du arbetar i kommun, region eller privat verksamhet.

Med vänlig hälsning

Närvårdskoordinatorerna

