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Information till kommunerna Covid-19
SMITTSPÅRNING
Rutin för smittspårning är reviderad utifrån direktiv fårn Folkhälsomyndigheten när det gäller
Särskiltboende. Det gäller smittspårning och provtagning av brukare. Vi kommer att återkomma
gällande smittspårning och provtagning av medarbetare på SÄBO. Smittspårningen i kommunal vård
och omsorg
Det har även gjorts några små justeringar i informationsfoldern som finns som bilaga 2. Den är skickad
på översättning och kommer inom kort finnas uppdaterad. Tillsvidare går det bra att använda den som
finns.

SCREENING AV SYMTOMFRIA PATIENTER
Utifrån rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ska alla patienter/brukare provtas
 Vid sjukhusvistelse innan återgång till SÄBO eller till tillfällig vistelse Korttidsboende
 Vid flytt från ordinärt boende till SÄBO eller inför korttidsvistelse
 Vid växelvård
Rutin screening- provtagning inflyttning, återkomst eller tillfällig placering SÄBO och korttidsboende
äldre
I denna rutin har utskrivande klinik, vårdcentral och kommun alla ansvar för att detta ska fungera. Vi
behöver hjälpa varandra att påminna om att Provtagning för screening alltid ska ske innan återgång/
inflyttning / tillfällig vistelse på SÄBO och korttids. Gäller från 2020-06-18

PRESENTATION UPPFÖLJNING OCH REHABILITERING
Nu finns bilderna från informationerna gällande uppföljning och rehabilitering, 4, 9 och 11/6, på
samverkanswebben Presentation av rutin uppföljning och rehabilitering 4,9 &11/6

ANTIKROPPSTEST
Från nästa vecka kommer det finnas möjlighet för vård och omsorgspersonal att göra antikroppstest.
Information skickas ut till cheferna via Länsstyrgruppen i morgon torsdag. Så information ges via din
närmsta chef.

SE WEBBINARIUM OM REHABILITERING EFTER COVID-19
Hur skapar vi en god rehabilitering vid och efter covid-19? Det var temat för ett webbinarium den 16
juni som arrangerades av nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och
försäkringsmedicin.
Syftet med webbinariet var att bidra till att bästa tillgängliga kunskap om covid-19 och rehabilitering
används i varje patientmöte, oavsett på vilken vårdnivå eller i vilken region eller kommun det äger rum.
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Deltagarna fick ta del av exempel från olika delar av landet på hur rehabiliteringen har organiserats över
organisations- och verksamhetsgränser för att möta patienternas behov. Diskussionerna handlade även
om hur vi kan göra och lära samtidigt inom ett område som covid-19 där kunskapsläget förändras
snabbt. Du hittar webbinariumet här

http://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning/nyheter/allanyheter/sakanrehabiliteringvi
dcovid19organiseras.1020.html
Trevlig midsommar

Hanna, Åsa & Marie
Närvårdskoordinatorer
Region Sörmland
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