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Underlag till vårdbegäran under covid-19-pandemin
Beslut
Hemsjukvård
Restpatienter och deras anhöriga inventeras nu och erbjuds att få vaccin samtidigt i hemmet.
Hemtjänst
Enstaka hemtjänstpatienter kan vara aktuella för vaccin i hemmet. Beate Stien och Rune Kaalhus tar
fram fall för att klargöra vilka som kan vara aktuella samt de som inte kan anses som rimliga att
skicka vårdbegäran på (inklusive samtidig ordination), under denna pandemi.

Exempel på vilka hemtjänstpatienter som kan anses vara rimliga att ge vaccin i hemmet som
tillfälliga hemsjukvårdsmottagare under pandemin.
Greta 93 år. Har haft en hjärtinfarkt för 10 år sedan. Hjärtflimmer som är stabilt. Mediciner: T
Trombyl, T Sotalol och laktulos mot förstoppning. Bor ensam i liten lägenhet. Två trappor med hiss.
En son bosatt i samma kommun. Patienten är klar och redig. Går utan hjälpmedel inne. Rollator ute.
Går inte ut själv. Har hemtjänst för matleverans och städ. Sonen sköter övrigt. Besöker sin mor flera
gånger i veckan. Ja, accepteras
Olle 82 år. Insulinbehandlad diabetiker, dålig njurfunktion, opererad för coloncancer, ingen
metastasering, och har en stomi med komplikationer i huden runt stomiöppningen. Lider av svår oro
och ångest periodvis. Ännu har man inte tagit ställning till om det är aktuellt med njurtransplantation
enligt patienten. Är aktiv när han orkar. Kan gå men orkar oftast inte. Rullstol. Hemtjänst för städ. Ja,
accepteras
Morat 84 år. Diabetiker, insulinbehandlad. Har en amputerad arm efter krigsskada. Nedsatt syn men
läser med hjälpmedel. Har ett mycket stort svårläkt smärtsamt bensår som skall läggas om två gånger
i veckan. Medicinskt bad av benet skall göras i samband med detta. Omläggningen tar inkl bad ca en
timme. Tar läkemedel regelbundet mot smärtan men är inte smärtfri. Vill inte ta mer för då blir han
för trött. Hemtjänst för städ. Patienten går med stöd av en kryckkäpp inne. Går sällan ut vilket
hustrun tycker är ett bekymmer. Patienten sitter mest och röker. Nej, avvisas
Vera 42 år. Har MS. Förvärvsarbetar sex timmar per dag. Åker färdtjänst i rullstol till arbetet. Bor med
två barn 10 och 14 år 2,5 mil utanför tätorten. Kan gå kortare sträckor inomhus med deltastöd.
Sköter i huvudsak hemmet själv. Har hemtjänst för tyngre städning mm. Nej, avvisas
Märta 82. Opererat hö höft. Dålig blodcirkulation i benen sedan flera år med svårläkta sår av och till.
Tidvis gått till distriktssköterskan för omläggning av sår på benen. Rollator utomhus. Vid hemkomst
från sjukhuset har patienten två sår på vänster underben. Klarar att gå med rollator och ett levande
stöd. Har rörelsesmärta. Svårmobiliserad. Hemtjänst flera gånger per dag. Ja, accepteras
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Underlaget framtaget gemensamt i samverkansgrupp med följande deltagare: Maria Kättström
medicinsk rådgivare, Vårdval Primärvård, Rune Kaalhus specialist i allmänmedicin, LäkarGruppen,
Beate Stien chef, Hälso- och sjukvårdsenheten Västerås, Håkan Falknäs MAS, Västerås egen regi,
Erland Olsson MAS, Västerås, Birgitta Hofvander, strateg vaccinsamordnare Västerås Stad, Anne
Sjöblom, verksamhetsutvecklare Vårdval Primärvård.

