
Uppdatering Covid-19, löpande nummer 8 
29 mars 2020, kl 18.00 
 
 

Internationellt, nationellt och regionalt 
 
 

Smittskyddsblad från smittskyddsläkarföreningen 
 
Läkarinformation 
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/03/covid-19-lakare-200313.pdf 
 
Patientinformation 
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/03/covid-19-patient-200313.pdf 
 
 

Smittspårning 
 
Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med covid-19 (2019-nCoV) 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-
sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/falldefinitioner-anmalan-smittskyddslagen-infektion-2019-
ncov.pdf 
 
Lista för smittspårning medpatienter och närstående/ medföljare 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b29
11dbf-1a2f-4c74-867d-c4687fc0e779/Lista%20-%20v%c3%a5rden-
%20smittsp%c3%a5rning%20medpatienter.pdf?a=false&guest=true 
 
Lista för smittspårning av personal till fall med Covid-19 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/6af
da130-972c-4ffa-81db-67ab4b33dce6/Lista%20personal.pdf?a=false&guest=true 
 
 

Regionala rutiner Covid 19 
 
Provtagning av sjukvårdspersonal på misstanke om virusorsakad luftvägssjukdom i samband med 
covid-19-utbrotten. Version 3 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45421/Provtagning%20av%
20sjukv%C3%A5rdspersonal,%20misstanke%20om%20virusorsakad%20luftv%C3%A4gssjukdom%20i
%20samband%20med%20covid-19.pdf?a=false&guest=true 
Ändring: 
Denna version 3 tydliggör att rutinen gäller vårdkritisk personal som t. ex. intensivvård, på 
sjukhusförvaltningarna. 
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Regional rutin –Avsteg från RMR Remiss inom hälso- och sjukvård med anledning av Covid-19. 
Version 2. 
Källa: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-
gotaland/nytt-coronavirus-2019-nCoV-upptackt-i-kina/ 
 
Beslut: Under Covid-19 pandemin kan remisser återsändas till remittent när mottagande enhet 
saknar kapacitet att ta emot patienter där vården kan anstå. 
 
Remitterande enhet: Remitterande enhet ska ha rutiner för omhändertagande av återsänd remiss på 
grund av Covid-19 epidemin. Detta innefattar: o  

• Remitterande enhet ska för återsända remisser bevaka när ställning ska tas till om ny remiss 
ska sändas.  

• Risken att patienter faller mellan stolarna och åtgärder uteblir eller fördröjs som är viktiga för 
att patientens hälsa inte ska allvarligt försämras måste bevakas. 

• Patienter där återsändning av remiss skett ska kunna identifieras.  

• Remitterande enhet ska ha rutiner för uppföljning av patienter där återsändning av remiss 
skett 

 
Planerad vård för medborgare över 70 år i Västra Götalandsregionen  
Källa : Västra Götalandsregionen utskick 
 
Beslut 
1. Planerad vård för personer 70 år eller äldre ställs in från och med 27 mars 2020 och fyra veckor 

framåt. 
2. Vård som inte kan anstå innefattas inte av detta beslut. 
3. Förvaltningarna ska överväga möjligheten att nyttja digitala besök och hembesök.  

 
Sammanfattning av ärendet Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 70 år 
eller äldre begränsar sina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under 
Covid-19 pandemin. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, 
hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen av Covid-
19. Mot denna bakgrund ställs planerad vård in för personer 70 år eller äldre, från och med 27 
mars och fyra veckor framåt. Förvaltningarna ska överväga möjligheten att nyttja digitala besök 
och hembesök. Vård som inte kan anstå innefattas inte av detta beslut Förlängning av beslutet 
görs efter bedömning av infektionsläget i Västra Götalandsregionen.  

 
 
Vårdhygien – covid-19 – version 3 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44910/V%C3%A5rd
hygien%20-%20Coronavirus%202019-nCoV.pdf?a=false&guest=true 
 
Punkt: Personlig skyddsutrustning: 
Vid patientnära arbete (skötsel av patient och/eller vistelse inom 2 meters avstånd) ska personlig 
skyddsutrustning användas enligt följande:  
- Långärmad skyddsrock:  

o vätskeavvisande skyddsrock av engångstyp eller  
o skyddsrock i kombination med plastförkläde eller  
o långärmat plastförkläde av engångstyp  

- Skyddshandskar (användning enligt basala hygienrutiner och byts mellan vårdmoment)  
- Antingen enbart visir, eller en kombination av skyddsglasögon och vätskeavvisande munskydd IIR. 
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Medpro internt 
 
Vi får upprepa några saker: 
 

(1) Så fort Du känner av några akut nytillkomna symtom så som feber, hosta, snuva, allmän 
trötthet, led-/ muskelvärk eller dyl. ska Du stanna hemma – oavsett om det är en vanlig 
förkylning eller en infektion med Covid-19. Ta kontakt med Din verksamhetschef. 

(2) Även om Du känner Dig frisk på morgonen och får ovan nämnda symtom under dagen bör Du 
omedelbart kontakta Din verksamhetschef och sluta jobba. 

(3) Fast att vi gärna hade kunnat erbjuda provtagning för vår egen personal har vi inte möjlighet 
till detta. Pga resursbrist på nationell nivå finns inga möjligheter. Vi får gå efter symtomen, i 
samråd med infektionsläkaren samt efter ”sunt förnuft”.  

(4) Följ och läs noggrant alla våra utskick – då får Du mycket aktuell information som är relevant 
för Ditt dagliga arbete. 

 
 
Arbetsuppgifter Rehab-personal 
 
Ändring/Tillägg 
 

(1) VC-chefer Identifierar vanliga uppgifter på vårdcentralen samt stödinsatser som möjligen kan 
tas över av Rehab-personalen 

(2) Snabbutbildning av Rehab-personalen gällande t.ex. inhämtning av information via första 
intervju utanför vårdenheten, receptionsarbete, telefon-/ digitalkontakt och dyl. 

(3) Hembesök med äldre sköterska vid behov för att kunna erbjuda sedvanliga Rehab-insatser. 
Registreras i lämpliga fall som ”Teambesök för Rehab” och ”Hembesök för Rehab”. 

(4) Alla avbokningar till Rehab ringer rehabs personal upp själva och erbjuder alternativ 
(5) Telefonkontakt med alla listade patienter på ”sin” enhet som är äldre än 70 år – se dokument 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Larsson, driftschef 
Danielle Braender, HR-chef 
Christian Donnerstag, medicinsk chef 

 


