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Samarbete mellan Treklövern och Covid-19avdelningen MAVA
En överenskommelse har träffats om samarbete mellan Område närsjukvård väster, Karlskoga-,
Degerfors- och Laxå kommuner gällande de kommunala korttidsplatserna på Treklövern avsedda för vård
vid covid-19, enligt framtagna kriterier. Detta dokument beskriver samarbetet kring sjuksköterske-, läkaroch fysioterapeutresurser.

Bemanning Treklövern
Kommunerna bemannar med undersköterskor hela dygnet och sjuksköterska dagtid på vardagar och helger
kl. 7.00 – 16.00. Karlskoga kommun har kvälls- och nattsjuksköterska som arbetar i hela kommunen tel
0586-622 28 och 622 68. Läkare från Mobila teamet genomför rond på Treklövern vardagar och vid behov
även helg.

Förstärkning under kvälls- och nattetid
Sjuksköterska
Vid behov kan sjuksköterska från MAVA göra insatser efter överenskommelse med sjuksköterska på
Treklövern. Sjuksköterskan på MAVA kan också vara behjälplig med enstaka akuta insatser t ex byte av
dropp, ge smärtlindring, i de tillfällen då tjänstgörande sjuksköterska i kommunen inte har möjlighet att
infinna sig på Treklövern. Överenskommelse om aktuella insatser sker enligt nedan:
- Dagsjuksköterska på Treklövern lämnar ett rapportblad kl. 15.30 till kvällssjuksköterska på
MAVA, enlig schema för vem som tjänstgör.
- Sjuksköterska på MAVA nås av Treklöverns personal på tel.nr 0586-66217 (koordinator).
- Tjänstgörande dagsjuksköterska i kommunen hämtar rapportbladet hos nattsjuksköterska på
MAVA kl. 07.00, enligt schema för vem som tjänstgör
Dokumentation: Sjuksköterska från MAVA dokumenterar sina insatser på Treklövern på det rapportblad
som överlämnats vid överrapportering. Journaler och ordinationer finns tillgängliga på
undersköterskeexpeditionen på Treklövern. Treklöverns dagsjuksköterska för in anteckningarna i
patientjournal nästkommande dag.
Läkemedel: Tas från MAVAS medicinförråd.

Läkare
Vid akuta medicinska frågor kvällstid 18:00 - 22.00 kontaktas medicinklinikens bakjour tel: 0586-669 09
Vid akuta medicinska frågor nattetid kontaktas medicinklinikens primärjour tel: 0586-661 88
Helgjourer: Vid behov kontaktas Mobila teamet tel:0586-66780
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Patienter som inkommit under jourtid ska få besök av läkare för bedömning på nästkommande rond.
Dokumentation: Mycket viktigt att diktering sker direkt efter rond/ordination och begäran om snabb
utskrift sker. Detta är mycket väsentligt då det är många inblandade i vården runt dessa patienter och
informationsöverföring måste fungera.
Diktatet akutmärks till MVA. Diktatet ska dokumenteras under Medicinklinikens närsjukvårdsteam.
MVA medicin: Mån-torsdag – 8.00-16.30, Fredag – 18.00, söndag 9.30- 15.30
Övrig tid måste MVA på AKM kontaktas (tel 66437): vardagar efter 16.30 - 22.00. Lördagar 8.00 –
16.00
Papperskopia på journalanteckning till avdelningen kan vara nödvändig om inte journalanteckningen syns
i NPÖ. Viktigt att läkare försäkrar sig om att informationen är tillgänglig.

Fysioterapeut
Uppdrag på konsultbasis av sjukgymnast/fysioterapeut från Rehabenheten Karlskoga lasarett (i mån av
resurser) dagtid måndag-fredag. Vid särskilt prioriterat fall kan uppdrag göras under helg av
sjukgymnast/fysioterapeut som har jour. Kontakt tas med Rehabenhetens reception på telefon 058666 404 mellan kl. 8-12 och/eller personsök 6125.

Konstaterande av dödsfall kvälls- och nattetid
Konstaterande av dödsfall kvälls- och nattetid sker av kommunens sjuksköterska. Läkare skriver
delegeringsbeslut för konstaterande av dödsfall för de brukare där det är lämpligt.
Hygienrutiner vid konstaterande av dödsfall: vanliga arbetskläder och basala hygienrutiner, handsprit före
och efter. Vid nära kontakt – används plastförkläde och handskar + visir vid behov. (enligt Vårdhygien).

Överföring mellan Covid-avdelningen på MAVA och Treklövern
Behov av överflyttning kan finnas i båda riktningar beroende på vårdbehov.
Vid behov av överflyttning av patient/brukare från Covid- avdelningen till Treklövern bör detta ske dagtid
så att beslut om korttidsplats kan fattas enligt dokument ”Förstärkt samverkan mellan kommunerna i
västra länsdelen och Regionen avseende korttidsplatser i samband med pandemin orsakad av Covid-19”
under rubriken Beslutsgång inläggning.
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