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Komplettering i rutin för screening vid flytt mellan boenden
Utifrån diskussioner som uppkommit gällande
när och var screeningprover ska tas vid flytt
mellan verksamheter gjordes förra veckan ett
förtydligande.
Vid flytt från ordinärt boende om möjligt tas
prov 1 i hemmet och även ev. prov 2 före flytt.
Det samma gäller vid flytt mellan olika
boenden inom kommun eller privat vård och
omsorg. Om flytt/ placering på korttidsplats/
växelvård behöver ske skyndsamt tas prov två
på mottagande enhet. Individuell bedömning
gäller
Den individuella bedömningen handlar om en
bedömning av risken för smitta. En person
som inte har haft några kontakter sista
veckorna förutom med sin hustru som inte har
några symtom, kan provtas en gång före flytt
och en gång efter. En annan person som
kanske ska lämna ett boende där flera
medarbetare är hemma i väntan på provsvar
och flera boende har lätta symtom trots
vaccination, här är det lämpligt att säkerställa
smittfrihet med två prov. Men är det en akut
placering till korttids för maken har hamnat på
sjukhus och den aktuella brukaren inte klarar

sig hemma då får båda proverna tas efter
placering även om det hade varit önskvärt att
minst ett prov togs i hemmet. Men i alla fall
måste vi vara oerhört observanta på symtom
och använda de hygienrutiner som gäller.
Samt att rapportera mellan ansvariga läkare
och sjuksköterskor så att det alltid tas ett
prov, två om det första är negativt.
Tyvärr är det inte möjligt att skriva rutiner där
alla tänkbara situationer finns med. Tänk
efter, diskutera om osäkerhet kontakta
smittskydd.
Rutin för screening - provtagning av personer
som skrivs ut från sjukhus, har vård och
omsorg eller SSIH oavsett boendeform eller
flyttar mellan boendeformer.
Det är fortfarande inte möjligt att sluta
screena även om många äldre och även
medarbetare är vaccinerade. Anledningen är
att även den som är vaccinerad kan bära på
virus och således smitta.

Smittspårning påskhelgen
Smittskyddsläkaren har fattat beslut om att på grund av det svåra smittspridningsläget som råder i
Sörmland måste vi under påskhelgen fortgå med all provtagning, nästan som om det vore vardag.
Tidigare har vi i möjligaste mån undvikit smittspårning, screening och även provtagning vid symtom
under helgerna. Smittskyddsläkaren bedömning är att i detta skede är inte detta möjligt då det
innebär en fördröjning på 4-5 dagar vilket kan få väldiga konsekvenser för smittspridningen.
I dagsläget är smittan låg gällande brukare inom vård och omsorg men inom allmänheten mkt hög,
här finns vårdens medarbetare. Personalen provtar sig som vanligt via 1177.se så även vissa brukare.
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Men patienter och brukare inom hemsjukvård, SÄBO och korttidsboende måste som tidigare provtas
av sjuksköterska i kommunen. Samma rutiner gäller oavsett vaccination.
Om smitta upptäcks måste smittspårning ske skyndsamt. Rutinerna som finns sedan tidigare gäller
även i påsk, för de chefer som ansvarar för smittspårning kommer det finnas ett specifikt
telefonnummer för påsken i rutinen för smittspårning.

Provsvar i NPÖ
Sedan 3 mars kan kommunerna läsa många provsvar i NPÖ, bl. a svar på Covid proverna, dock först
när svaren är fördelade på ansvarig person på aktuell vårdenhet.
Så om prover analyseras kväll eller helg kan de läsas först nästkommande vardag när t. ex
Vårdcentralen fördelat svaren till ansvarig läkare. Finns behov av att få provsvar under helgen gäller
lokal rutin med Primärvårdsjouren för utlämning. Bra om chef för sjuksköterskorna i kommunal
hälso- och sjukvård stämmer av så att alla känner till den lokala rutinen. Dessa finns inte på
Samverkanswebben då det är telefonnummer som inte är till för annat eller andra.
Särskild rutin finns upprättad för södra länsdelen och Eskilstuna. Strängnäs kontaktar PVJ i Strängnäs
enligt tidigare ordning och Västra länsdelen vänder sig till PVJ på Kullbergska som tidigare.
Om ni saknar rutinen för södra eller Eskilstuna vänd er till Närvårdskoordinator

Nytt avtal för transport av prover på helger
Det har genomförts en upphandling gällande transporter av covidprover. Detta gäller bl. a
transporter av de prover som ni tar i kommunerna på helgerna.
Ni hittar aktuellt arbetssätt och kontaktuppgifter i Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19 i
kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform

Transporthylsa för covidprover
Det har kommit frågor och synpunkter gällande om transporthylsor/skyddshylsor ska användas eller
inte. Några har haft problem med beställning. Frågan är nu kontrollerad och vi ska använda dessa.
Det är Vårdcentralerna som ska beställa och lämna ut till kommunerna. Beställning görs via FLOTT
som vanligt, använd extra beställning om ni inte har det via markör.
Lab har problem med att det kommer läckande prover i påsar. Var noga med att sätta på korken och
använd sedan transport-/ skyddshylsa.
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Samverkan och dialog under påsken
Alla huvudmän har arbetat med att säkerställa så att flöden in och ut från sjukhus, fortsatt vård i
hemmet samt provtagning för covid ska fungera. Som vanligt sker kommunikationen i Prator gällande
planering och vi kan ha tillit till att samtliga funktioner bevakar Prator.
Kommunerna
 Personer som har rätt att fatta beslut om insatser utifrån socialtjänstlagen,
biståndshandläggare/ chef i beredskap/ sjuksköterska med utökat mandat
 Sjuksköterskor dygnet runt samtliga dagar, ordinarie uppdrag planerat och oplanerat
Vårdcentraler
 Samordningssköterska del av dag långfredag och påskdagen
-Samordningssköterskorna bevakar utskrivningar från sjukhuset och ordinerar covidprover
utifrån gällande rutin beroende på vilka insatser patienten har och boendeform.
-Riskpatienter som skrivits ut följs upp och där behov finns planeras för uppföljning i
hemmet. Minska risken för återinläggning.
-Ordination av prover för patienter som ska byta vårdboende i kommunen, information från
kommunen.
- Kontakta kommunen via fristående meddelande om behov av kontakt finns, via telefon om
det inte kan vänta till nästkommande dag.
- Observera ev. fristående meddelanden som gäller patienter som i övrigt inte finns i Prator.
Där avdelningen önskar uppföljning efter sjukhusvistelse för vård av covid. Dessa ska inte
behöva ringas upp första dagen efter hemgång men inom några dagar. Använd följande
dokument som stöd vid dessa uppföljningar. Rutin uppföljning och rehabilitering Covid-19
Primärvård
 Läkare i beredskap precis som vanligt alla helgdagar
 Primärvårdsjour öppen precis som vanligt alla helgdagar
På sjukhusen
 På vårdavdelningarna ska kompetens finnas med sjuksköterskor, utskrivningssamordnare
eller utskrivningsledare som ansvarar för Prator.
På sjukhuset och vårdcentralerna har ni tillgång till kontaktuppgifter även via Direkt hem på Insidan
http://insidan.dll.se/nyheter/nyhetslista/samlad-information-om-corona/ dessa uppgifter är inte
läsbara via samverkanswebben pga ej offentliga telefonnummer.

Glad påsk
Önskar
Närvårdskoordinatorerna

