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Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19
Revidering Uppföljning och rehabilitering Covid-19
Vi får allt mer kunskap om Covid-19, ett av områdena gäller uppföljning och rehabilitering. Det har
genomförts ett arbete nationellt arbete gällande detta och vi har reviderat Rutin uppföljning och
rehabilitering Covid-19 Primärvård Revideringen har gjort av medarbetare/chef på Vårdcentral,
kommunal hälso- och sjukvård, Hälsoval och regionens dietistenhet.
Vi ser att den framtagna rutinen står sig, vi har kompletterat med ytterligare några mätinstrument
och bedömningar. Det viktigaste är att rutinen är känd och används.
Rutinen gäller uppföljning och rehabilitering av patienter efter covid-19 infektion och som bedöms ha
behov av uppföljning i primärvården (region och kommun). Målgruppen för rutinen är patienter som
vårdats i hemmet, samt patienter som har behov av uppföljning och rehabilitering efter
sjukhusvistelse.
För många patienter som varit sjuka i covid-19 är vägen tillbaka lång, både för dem som vårdats länge
på sjukhuset och i hemmet. Det finns beskrivningar av omfattande besvär med muskelsvaghet,
trötthet, nedsatt aptit och orkeslöshet i kombination med kognitiva och minnesstörningar,
uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter lång tid efteråt. Det är viktigt att stötta i den
långdragna rehabiliteringen och påminna om att det tar tid. Mätningar bör inte ske för ofta då detta
kan stressa istället för att motivera och belysa framstegen.
Behovet av tvärprofessionell uppföljning och rehabilitering kan vara stort på grund av en lång
återhämtningsperiod.

Hur samverkar ni så att vi erbjuder individuell rehabilitering utifrån behov
Behoven av insatser skiftar enormt, symtom måste givetvis utredas för att utesluta annan sjukdom.
Det är många professioner som kan göra skillnad och det är viktigt att komplettera med den eller de
kollegor som kan göra det bäst.
 Vid uppföljning efter sjukhusvistelse, hur följer ni upp och hur erbjuder ni olika kompetenser
utifrån individens behov?
 Vid rådgivning stämmer ni av om patienten haft Covid-19? Kan problemen vara Post Covid?
 Brukare/patienter som vårdats hemma med kommunal vård och omsorg får de vid behov
tillgång till t. ex. samtalskontakt och dietist? (dessa kompetenser är inte skatteväxlade)
 Tänker du på att koppla in kollegor i din verksamhet som har t.ex extra kompetens inom
kognitiva svårigheter, näringsintag eller rehabilitering?
 Finns behov av bedömning eller träning men patienten har inte ork att ta sig till
vårdcentralen. Erbjuder ni digitalt besök och träning eller ger ni kommunen ett uppdrag?

Utbildning och erfarenhetsutbyte
Utifrån förfrågningar kommer sjukgymnaster/fysioterapeuter inom kort erbjudas utbildning via
Teams gällande bedömningar och andningsträning vid Covid-19.
Har du önskemål och idéer om ökad kompetens och arbetssätt som bör diskuteras? Mejla så ska vi
försöka hitta former för detta marie.hakansson@regionsormland.se

Med vänlig hälsning

Närvårdskoordinatorerna

