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Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19
Ni har alla varit involverade i en intensiv sommarplanering, en planering för att klara god och
säker vård samtidigt som alla är behov av en välförtjänt semester. Är det något vi lärt oss är
det att ställa om och ställa om igen. Vi är oerhört beroende av varandra inom vår egen
verksamhet och i samverkan mellan olika verksamheter och huvudmän.
För att klara detta har vi många nya kollegor med olika lång erfarenhet och kompetens samt
erfarenhet av att vara just på nuvarande arbetsplats. Stötta varandra, ställ en extra fråga om
något är oklart, stäm av om du är osäker på vad som gäller. Vi måste hjälpa varandra!
Alla behövs, det är vi tillsammans som är vården och omsorgen för Sörmlänningarna.

Uppföljning och rehabilitering Covid-19
Ca 90 fysioterapeuter från kommun, vårdcentral och privata aktörer i länet har deltagit på
digitala möten gällande uppföljning och rehabilitering. Kunskapspåfyllnad och
erfarenhetsutbyte gällande träning, bedömningsinstrument, dokumentation mm. Ett av
tillfällena (24/5) är inspelat och finns att titta på Fysioterapeutisk uppföljning och behandling
vid covid-19
Vi arbetar vidare med material kopplat till uppföljning. Inbjudan för information har gått till
verksamhetschefer på vårdcentralerna och riktar sig till chefer och läkare. 30/8, 31/8 och
3/9. Vi kommer presentera och diskutera
 Uppföljning av läkare på VC, nybesök och uppföljningsbesök

 Frågeformulär 1177
 Mottagning Post Covid, remiss, bedömning och samverkan
Tanken är att vi sedan ska arbeta vidare gällande rådgivning och hur vi fångar dessa
patienter vid kontakt med vårdcentralen via telefon eller chatt.

Ändrad avgränsning för smittspårning
Folkhälsomyndigheten fattade 16 juni beslut om att ändra vilka som ska ingå i smittspårning
vid Covid-19.
 Personer som är fullvaccinerade för minst två veckor sedan undantas från smittspårning.

 Men personer i vård- och omsorg både personal och boende provtas trots två doser
och två veckor.
Detta innebär att olika regler gäller beroende på insatser/boende och var man arbetar,
uppdateringar sker i de rutiner som styr smittspårningen och på olika webbplatser för att
rätt information ska finnas tillgänglig.
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Du är alltid välkommen att höra av dig till oss, en Närvårdskoordinator finns att nå hela
sommaren. Vi arbetar nära sjukhuskoordinatorerna och utskrivningssamordnare om det
finns frågor gällande öppenvård och slutenvård så hjälps vi åt.
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Önskar er alla en riktigt bra sommar både på jobbet och semestern

Närvårdskoordinatorerna

