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Komplettering i rutin för provtagning, transport helger
Under julhelgerna erbjöds möjlighet med transport av covidprover under helgerna. Denna tjänst togs
sedan bort då tanken är att provtagning i första hand ska ske på vardagar. Då det funnit behov av
provtagning på helger vid ett fåtal tillfällen finns nu åter igen möjlighet att beställa transport, detta
gäller dock endast prover vid symtom. Provtagning för screening och smittspårning måste planeras
att ske måndag- fredag Följande gäller, text från gällande rutin
Provtagning helg
Provtagning på helgerna är inte nödvändigt. Eventuellt undantag gällande provtagning på helg är om
det finns person med symtom och att det inte sen tidigare finns bekräftade fall av Covid på enheten.
Ordination sker i dessa fall av läkare i beredskapsjour, provet tas av sjuksköterska i kommun. Provet
måste sedan till Primärvårdsjouren för att etiketteras om och vidare till Unilabs för analys.
Inlämning av prover & transport under helg
OBS! Detta gäller endast PCR och Poolat vid symtom som inte kan vänta till nästkommande vardag.
Får ej användas för screening och smittspårning, dessa hanteras måndag- fredag.
Kommunen lämnar provet på Primärvårdsjouren, PVJ -VC Linden Katrineholm, VC Åsidan Nyköping,
VC City Eskilstuna och VC Strängnäs Kommuner utanför sjukhusorterna och PVJ Strängnäs skickar
prov med Berglunds åkeri till respektive PVJ.
OBS! Bokning av transport sker när det finns prover, inga hämtningar sker på helger om ni inte
kontaktar åkeriet. Den som bokar transport uppger adress för upphämtning. Se rutinen i sin helhet
Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform
Smittskydd bekostar dessa transporter. Om transporterna visar sig användas till andra prover än för
det som de är avsedda för kommer ordinerande enhet att faktureras.

Information om vaccination för medarbetare
Det händer mycket gällande vaccinationer varje dag och frågorna är många. Leveranser, tilldelning av
vaccin och komplikationer har påverkat planeringen många gånger.
Region Gävleborg och Region Sörmland stoppade sin personalvaccination med vaccin från
AstraZeneca förra veckan då flera än beräknat fick symtom. Båda regionerna använde vaccin från
samma produktionsomgång. AstraZeneca har undersökt innehållet och verifierat att det inte är något
fel på vaccinet.

Läkemedelsverket har tagit del av uppgifterna om biverkningar för hälso- och sjukvårdspersonalen
och ser ingen anledning att regionen gör ändringar i den planerade vaccinationen med AstraZenecas
vaccin. Rekommendationen att fortsätta vaccinera. AstraZenecas vaccin kommer därmed också att
användas för fortsatt vaccination av personal i kommunal vård och omsorg. Den övre åldersgränsen
på 65 år för vaccinet gäller fortfarande
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Biverkningarna har varit de förväntade, feber och influensasymtom är vanliga och kända biverkningar
i samband med vaccinationen. Personalen ska stanna hemma vid symtom, så det är bra att inte
vaccinera för många i en arbetsgrupp samtidigt.

Allvarliga biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket. Regionen önskar följa upp
samtliga biverkningarna vid personalvaccination. Undersökningen genomförs via Webropol:
Vaccination Covid-19 - Biverkningar/symtom (webropolsurveys.com) Länken finns även på
Samverkanswebben. Den ersätter inte anmälan till läkemedelsverket, utan är mer ett
verktyg för oss att kunna följa graden av symtom utifrån ålder, tidigare vaccin, infektion mm.
Du som redan är vaccinerad kan i efterhand gå in och rapportera eventuella biverkningar.

Vaccination medborgare
Från och med i mars erbjuder Region Sörmland vaccination mot covid-19
för personer som är födda 1956 eller tidigare. De äldsta kommer erbjudas
vaccin först eftersom ålder är den största riskfaktorn för att bli sjuk i covid19. Vaccineringen beräknas pågå under mars-maj.
Preliminär tidplan för vaccination av personer 65 år och äldre, under förutsättning att vaccin kommer
till regionen som planerat:




Födda 1941 mars ( Personer födda före 1941 vaccineras redan nu men kommer att fortsätta)
Födda 1942- 1946 år: april
Födda 1947-1956 år: maj

Information skickas hem
Under nästa vecka kommer Regionen börja skicka ut information till de som är födda 1956 eller
tidigare. Först kommer ett vykort med generell information om vaccination mot covid-19 skickas
hem. Nästa steg är ett brev med information om hur man bokar en tid och hur vaccinationen går till.
För övriga grupper pågår planering fortfarande. Allmänheten hittar alltid den senaste informationen
på 1177.se/vaccin-covid-19
På samverkanswebben hittar du som medarbetare medicinsk information och informationsmaterial
till allmänheten så fort det finns framtaget. Observera att informationen och kunskapen om
kommande vaccinering ändras kontinuerligt. Sidan uppdateras löpande
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-forsjukdomar/coronavirus--covid-19-vaccination/

Med vänlig hälsning
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