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Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19
Det har redan gått två veckor på nya året & vi kämpar på med nya och gamla
utmaningar med både Covid och det som vi hade som våra ”vanliga”
arbetsuppgifter. Bl. a har flera tusen personer fått vaccin tack vare fantastisk
samverkan. Vaccinationer och provtagningar av olika skäl fyller mångas
dagar, några av de viktiga saker som görs för att vi förhoppningsvis ska kunna
skydda så många som möjligt mot virus, men också för att alla så småningom ska kunna återgå till det
vi kallar det normala. Ärligt talat känns det så länge sedan så det får nog bli det nya nya istället.

Ta inte fler PCR än nödvändigt
Det har kommit in frågor gällande provtagningar då hemsjukvården oavsett typ av boende får fler
beställningar än nödvändigt. Det är svårt att hålla koll på alla rutiner därav några tydliggöranden
1. Patienter som precis vårdats för Covid-19 eller haft ett positivt prov de senaste 6 månaderna
ska inte provtas efter sjukhusvistelse eller screenas vid ev. flytt mellan enheter. De behöver
heller inte provtas vid smittspårning
2. Patienter ska rutinmässigt inte heller provtas vid symtom om de har haft Covid-19 senaste 6
månaderna. Undantag kan ske och beslut fattas av läkare efter fysisk bedömning, ej som
enbart telefonkonsultation
3. Det finns heller inget som kallas ”prov för efterkontroll av Covid”, PCR som ska tas
rutinmässigt efter att man haft Covid-19.
Samtliga punkter är extra avstämda med smittskyddsläkare.

Det är dock oerhört viktigt att vi inte missar att screena personer som kommer hem från sjukhuset
eller som byter boendeform då vi har en stor smitta fortfarande i samhället. Samt provta de som har
symtom och inte haft Covid-19 senaste 6 månaderna
Påminn varandra mellan kommun och vårdcentral om ni vet någon som kommit hem och inte blivit
provtagen. Sitt inte och vänta på att en ordination ska komma.
Om ni är osäkra mejla gärna och fråga! covid.nvk@regionsormland.se

Vaccination Covid-19
Information gällande vaccination fylls på vart efter och samlas här
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-forsjukdomar/coronavirus--covid-19-vaccination/
Har du frågor rörande vaccination kan du mejla till vaccinationcovid@regionsormland.se
Kommunerna har tre representanter i arbetsgruppen som planerar vaccination. Kontakta i första
hand medicinskt ansvarig sjuksköterska i din kommun för frågor i kommunen. De har den senaste
informationen

Med vänlig hälsning
Närvårdskoordinatorerna

