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Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19

Uppföljning och rehabilitering Covid-19
Förra veckan erbjöds chefer och läkare tre
tillfällen för information och dialog
gällande Covid. Elsa Biteus, distriktsläkare
på Gnesta VC informerade om aktuell
forskning och kunskap utifrån det vi vet i
dag. Hon pratade också om vikten av att
använda olika kompetenser för att ge
varje patient bästa hjälp och stöd utifrån
individuella behov. Detta gäller både
patienter som vårdats i hemmet och på
sjukhus.
I rutinen ser ni vad olika yrkesgrupper kan
stötta i och det är viktigt att vi hittar
arbetssätt på varje vårdcentral där vi
använder varandra. Rutin uppföljning och
rehabilitering covid-19 Primärvård
Vägen in till vårdcentralen är oftast via
telefonrådgivning och här behöver vi fråga
om covid, många symtom kan hänga ihop
med en covid19-infektion som patienten
hade för flera månader sedan. Som
sjuksköterska kan du använda Intervjustöd
vid uppföljning efter covid-19
Patienter som vårdats på sjukhus ska i de
flesta fall följas upp på vårdcentralen, de

som varit svårast sjuka följs upp av
sjukhusen. När patienten ska följas upp på
vårdcentralen ska en remiss skrivas från
sjukhuset. Några läkare har signalerat att
det saknats remisser, detta tas nu upp på
alla sjukhusråden för att tydliggöra vad
som gäller. I dag finns inga specifika
covidavdelningar utan patienterna vårdas
på olika avdelningar utifrån övriga behov
och det gör att alla måste känna till
utskrivningsrutinerna.
Ta del av Elsas information samt förslag på
utveckling av arbetet med
anamnestagning via formulär på 1177 och
Postcovidmottagning
Videoinspelning: Postcovid, uppföljning
och rehabilitering i primärvården covid-19
Vill du som var på utbildningen ta ha en
återblick så finns även presentationen i
bilder PPT-presentation: Postcovid,
uppföljning och rehabilitering i
primärvården covid-19
Mer material gällande uppföljning och
rehabilitering hittar ni under rubriken
Rehabilitering Coronavirus covid-19 Samverkanswebben (regionsormland.se)

Ny Närvårdskoordinator på plats
Nu är Agneta Karlsson på plats och kommer att ha huvudansvar för västra länsdelen. Ni når
henne 070-555 11 71 eller agneta.i.karlsson@regionsormland.se

Med vänlig hälsning

Närvårdskoordinatorerna

