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Information från Vårdval primärvård – Nr 25/20
Återstart av verksamhet
I enlighet med beslut i RSSL från den 2020-05-29 har Regionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning, med respektive områden (Akutsjukvård, Nära vård och Medicinsk diagnostik)
och staber, liksom regionens övriga förvaltningar och bolag att själva besluta om succesiv
återgång till ordinarie verksamhet.
De förutsättningar som gäller är:
•
•
•
•
•

ska utföras med hänsyn tagen till annan verksamhets behov av nu omdisponerad
personal
ska inte innebära att brist på material och läkemedel uppstår
ska anpassas för att hindra smittspridning av coronavirus t ex vid incheckning och
i väntrum
ska omfatta personer som inte är i riskgrupp för allvarligt förlopp vid covid-19
kan omfatta personer i riskgrupp men först efter en medicinsk bedömning där
nytta vägs mot risk

Sjukhusens kliniker startar upp sin ordinarier verksamhet i september, utan några
generella begränsningar.
På kommande vårdvalsråd den 30/9 kommer att ges tillfälle att ställa mer specifika frågor
kring olika specialiteter och förutsättningar för återstart.
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Vårdval primärvård vill lämna följande rekommendationer för
primärvården
1. Prioriteringar
I första hand ska akuta sjukdomstillstånd tas om hand vilket inkluderar SÄBO och
i hemsjukvården. I detta ingår utredning av allvarliga symptom som kan beror på
cancer. Därefter följer planerade insatser på SÄBO och i hemsjukvården samt
uppföljning av kroniska sjukdomar i hela befolkningen.
Inom mödra- barnhälsovården ska nationella vårdprogram följas så långt detta är
möjligt. Cellprovskontroller ska återupptas så att om möjligt balans nås vid
årsskiftet 2020 - 2021.
Hälsosamtal 50-åringar bör återupptas och säkerställas så att alla 50-åringar får
en inbjudan under innevarande år även om hälsosamtalet sker nästkommande
år.
Körkortsintyg och andra intyg som inte omfattar intyg till Försäkringskassan och/
eller Arbetsförmedlingen kommer i sista hand.

2. Medicinska överväganden och skyddsutrustning
För 70+ och andra riskgrupper ska erforderlig skyddsutrustning alltid användas.
Vid Spirometri av patient i alla åldrar utan förkylningssymptom rekommenderas
förutom basala hygien- och klädrutiner och visir även förkläde och munskydd IIR.

3. Anpassning av lokaler och gruppbehandlingar
Varje verksamhet har utifrån sina egna lokaler att planera så att distansering
alltid är möjlig. Det innebär att besök kan behöva glesas ut, att särskilda åt
gärder krävs i väntrum samt att öppna mottagningar avrådes ifrån.
Gruppbehandlingar är möjligt utifrån lokala förhållanden men avstånd måste
beaktas samt att grupperna bör göras mindre än vad som brukligt är. Här gäller
särskilda övervägande för de som är 70+ och för andra riskgrupper.

Med vänlig hälsning!
Maria Martinsson
Vårdvalschef primärvård

