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Information från Vårdval primärvård – Nr 14/20
Tacksam för att informationen nedan delges era ansvariga
allmänläkare för SÄBO och Korttidsboende.
Folkhälsomyndigheten har i dokumentet Provtagning för covid-19 inom särskilt boende
för äldre lämnat rekommendation om generös provtagning med PCR för att påvisa
pågående covid-19 infektion hos omsorgstagare inom särskilt boende. FoHM förordar
smittspårning kring nyupptäckta fall, vilket även inkluderar personer utan symtom, såväl
omsorgstagare som personal. Dessa nya rekommendationer innebär ökade insatser inom
SÄBO med stöd från primärvården, att i nära samverkan identifiera vilka som behöver
provtas, ordinera provtagning, sammanställa provtagningsresultat, identifiera behov av
förnyad provtagning mm.
Regionen har för avsikt att på lämpligt sätt följa intentionen i Folkhälsomyndighetens
dokument. Uppdraget utgår från RSSL och beslut är fattat av hälso- och sjukvårdsdirektör
Håkan Wittgren.
MAS:ar och socialchefer fick dokumentet 2020-06-01 med följande information från
smittskyddsläkare Jan Smedjegård:
”Regionen har i dag beslutat att medverka till att rekommendationerna kan följas i Västmanland. Jag
skickar nu detta till er Socialchefer och MAS:ar. Det är förstås värdefullt om ni skickar vidare till era
boenden och funderar igenom hur samverkan med era vårdcentraler kan ske på bästa sätt.”

Vårdval primärvård föreslår att er ansvarige allmänläkare vid respektive äldreboende går
igenom dokumentet tillsammans med MAS och verksamhetsansvariga på boendet samt
utarbetar en plan gällande logistik kring provtagning, svarshantering (meddela VGE, se
nedan) och åtgärder vid eventuell konstaterad smitta.
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Smittskydd och vårdhygien kan bistå med rådgivning när ni tillsammans med
verksamhetsansvariga ska utarbeta denna plan för en utvidgad provtagning inklusive
smittspårning på det särskilda boendet som ni ansvarar för.
Regionhälsan kan bistå vid provtagning av personal med symtom medan personal utan
symtom om möjligt lämnar prov på arbetsplatsen. Det är viktigt vid provtagning av
personal att det framgår om symtomfrihet alternativt om symtom och i så fall tidpunkt
för symtomdebut!
Vårdgarantienheten, VGE, lämnar besked enligt tidigare upprättade rutiner vid
positivt provresultat vilket innebär:
•

Utsedd ansvarig (allmänläkare, MAS eller verksamhetsansvarig på boendet) ombedes
att meddela Vårdgarantienheten genom ett mail i det fall att flera prover planeras att
tas på ett boende. vardgarantienheten@regionvastmanland.se

•

Vid positiva svar till personer boende på SÄBO kontaktar VGE ansvarig SSK för
inhämtande av uppgifter till SmiNet anmälan för respektive patient (symtomdebut +
eventuella riskfaktorer), gör en journalanteckning, SmiNet-anmäler samt covidmärker journalen.

•

Positiv personal kontaktar VGE enligt normal rutin (meddelar provsvaret, informerar
om smittskyddslagen och dess förhållningsregler, informerar om vad som gäller för
smittfriförklaring, journalför samtalet, SmiNet-anmäler samt covidmärker journalen i
Cosmic)

Regionen kommer att ersätta enligt schablon ansvarig vårdcentral för de extra
läkarinsatser på SÄBO som detta innebär. Schablonen fördelar 3 300 minuter/vecka
utifrån det antal omsorgstagare vårdcentralen har ansvar för. I genomsnitt motsvarar
detta 2 timmar extra läkarinsats per vecka.
Folkhälsomyndigheten refererade delar av innehållet i bifogade dokument på
presskonferensen 2020-05-29 och därefter publicerades det.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/nyttom-provtagning-inom-aldreomsorgen/
Dokumentet som ska ses som ett stöd till verksamheterna beskriver praktiska aspekter på
hur en utökad kapacitet för provtagning för covid-19 kan organiseras och tillämpas inom
särskilda boenden för äldre, såsom:
•
•
•
•
•

Generös provtagning för att påvisa pågående covid-19 infektion hos omsorgstagare,
även vid ospecifika symtom.
Smittspårning kring nyupptäckta fall som inkluderar personer utan symtom, både
omsorgstagare och personal.
Screening av omsorgstagare som flyttar in eller återkommer från sjukhusvård.
Åtgärder som bör vidtas utifrån provresultat.
Vad som behöver finnas på plats i provtagningsprocessen.
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Förhoppningen är att genom den utvidgade provtagningen och systematiska
smittspårningen kunna bidra till att begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen
tillsammans med övriga åtgärder.

Med vänlig hälsning
Maria Martinsson
Vårdvalschef primärvård

