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Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19
Det kommer att bli en annorlunda jul & nyår i år. För första gången
önskar jag att dessa dagar vore vanliga veckor. Det är så mycket som
måste vara säkert och fungera samtidigt som ögonen på barnen ska
tindra och alla ska få en trygg jul. Men om vi alla gör det vi kan utifrån
vad som är bestämt och kanske lite extra för att underlätta för en
kollega som tar över efter dig så hoppas jag att alla sjuka som friska kan
få en så bra jul och nyår som är möjligt denna underliga tid.

Provtagning covid vid skyddad identitet
Personer med skyddad identitet skickas ibland runt och har svårt att få hjälp med provtagning vid
symtom. Dessa personer är inte alltid listade på någon vårdcentral men de ska få hjälp på den
vårdcentral de kontaktar, av olika skäl befinner man sig på hemlig ort.
För att öka tryggheten och minimera riskerna så ska dessa personer inte behöva uppge sitt
personnummer och kontaktuppgifter på flera ställen och hanteras i olika kommunikationer.
Dessa personer ska inte hänvisas till funktionsbrevlådan utan hanteras med minimalt få personer
inblandade.

Provtagning vid symtom, screening och smittspårning under helgdagarna
Enligt beslut av smittskyddsläkare kan vi inte avvakta med provtagningar på brukare/patienter under
våra helgdagar. Då inte alla verksamheter är öppna och bemannade under röda dagar har särskild
rutin för detta tagits fram och gäller 24/12- 6/1
Kommunerna behöver inför helgerna hämta material på respektive vårdcentral för utlämning av
provtagningsmaterial, viktigt att det räcker även vid ett smittutbrott. Extra finns att hämta på
respektive primärvårdsjour.
Vi behöver vara noga med intern och extern kommunikation mellan kommun och vårdcentral/
beredskapsjour för att underlätta för varandra och säkerställa säker vård.
Provtagning Covid under julhelgerna (gäller 24/12 2020-6/1-2021) (pdf)

Prator viktigt verktyg för vår samverkan
För att underlätta för varandra är det viktigt att hålla koll dagligen i Prator. Det är just nu en hel del
smitta i flera kommuner och ett högt tryck på sjukhusen. Så både kommuner, vårdcentraler och
sjukhus har en viktig roll i flera vårflöden.
Alla kommuner har tagit stort ansvar i planeringen och det finns daglig avstämning för hälso- och
sjukvård och möjlighet för akuta myndighetsbeslut och för planering för utskrivning från sjukhus.
Samtliga vårdcentraler stämmer av Prator 26/12 och 2/1 kl 13-15, detta för att se över patienter i
slutenvården, ordinera prover och bevaka provsvar. Utöver det är primärvårdsjouren förstås öppen
som vanligt.
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Utskrivningsledarna på sjukhuset stöttar upp på avdelningarna då det inte alla dagar finns en
utskrivningssamordnare på varje avdelning.

Förfrågningar gällande provsvar till Unilabs
Unilabs har stora problem med väldigt många inkommande samtal gällande förfrågningar om
provsvar, främst på helgerna från kommunerna. För att inte förlänga svarstiderna måste vi alla
hjälpas åt att det är kommunen och vårdcentralen eller beredskapsjour som stämmer av provsvar.
Ett provsvar som inte inkommit under vardagen ska i första hand efterlysas om patienten försämras
och ställning gällande vård och behandling behöver tas. Vårdcentralerna ser svaren i journalen
ganska direkt efter att analysen är klar. Förhoppningsvis kan kommunerna i slutet av januari läsa
provsvaren i NPÖ, enligt information från Inera.
Pågående smittspårningar kan inte lab lämna ut svar på då det är väldigt tidskrävande att plocka fram
provsvar på många personer. Här gäller den samordning som ni kommit överens om mellan
kommun, vårdcentral och vårdhygien.

Extra screening för boende på SÄBO och Korttids
För personer som bor på SÄBO eller tillfälligt är på korttids för äldre och besöker någon
annan i deras bostad utanför den egna enheten ska provtagning ske 3-5 dagar efter
hemkomst. Läs vad som gäller via länken Extra screening Personer som bor på Särskilt
boende, SÄBO eller korttidsboende för äldre och gör besök utanför sitt boende

Misstänkt eller konstaterad smitta på akuten
Sedan tidigare finns en rutin på akutmottagningarna som heter Direkt hem- Den gäller för patienter
som vid besök på akutmottagningen bedöms ej vara i behov av specialiserad slutenvård men i
tillfälligt behov av eller har sedan tidigare kommunal hälso- och sjukvård eller kommunal omsorg i
hemmet. Denna rutin är nu kompletterad med kontaktväg via sjuksköterska eller chef i beredskap i
respektive kommun.
Följande tillägg är publicerat i den övergripande rutinen för Covid i regionen.

”Patienter som vid besök på akutmottagningen inte bedöms vara i behov av slutenvård
men får positivt svar vid provtagning för Covid eller är provtagen men kommer få svar efter
hemgång. För att minimera smittspridning är det av största vikt att involverade
verksamheter får information om smittan. Det är flera verksamheter och yrkesgrupper som
är involverade se nedan
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1. Sjuksköterska på akuten ska informera mottagande enhet enligt SBAR (via telefon)
där följande ska ingå
 Patienten har varit på akuten för XX och ska nu skickas hem
 Positivt Covidprov vid provtagning på akuten/ misstänkt smitta prov taget men inget
svar
 Isolering
 Basala hygienrutiner och Skyddsklädsel
2. Mottagande enhet
 Mottagande enhet ansvarar för att nästkommande dag kontakta primärvårdens
beredskapsjour för att få provsvar eller ordinarie VC om ej helgdag.
 Smittspårning måste påbörjas remiss skickas till vårdcentralen
3. Sjuksköterska/undersköterska Beställ covidsäkrad transport efter avstämning med
ssk/ chef så hen hinner informera och säkerställa med skyddsutrustning
4. Läkare skriver eller dikterar remiss- Remiss ska till ansvarig Vårdcentral märk Koden
U07.1 betyder covidvirus påvisat. Tydliggör att smittspårning måste starta
nästkommande vardag.
5. Anteckningen i journal och remiss ska högprioriteras av läkarsekreterare. Anteckning
måste kunna läsas i NPÖ.
Smittspårning covid-19 ska inledas skyndsamt enligt rutin Smittspårning i kommunal vård
och omsorg ”
Via insidan http://insidan.dll.se/nyheter/nyhetslista/samlad-information-om-corona/ som nås enbart
av regionen och privata Vårdcentraler finns 1 dokument/ kommun med kontaktuppgifter med
namnet Direkt hem inkl. Covid XX kommun
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