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Samverkan kring äldre och funktionshindrade med omfattande 
behov i Örebro kommun 

För att minska risken för att våra mest sjuka äldre drabbas av Covid-19 och för att de ska få ett så bra 
omhändertagande som möjligt om de blir drabbade har vi tagit fram följande rutin. Denna ska fungera 
som ett stöd för personal i kommun och region som arbetar med patientgruppen.  

Bedömningen grundar sig på redan gällande rutin med ViSam beslutsstöd, där utfallet talar för 
sjukhusvård d.v.s. utfall RÖD.  https://www.visamregionorebro.se/beslutsstod/ 

• Dagtid kl. 8-17: Om sjuksköterska i kommunen anser att patienten behöver läkarbesök för 
bedömning om eventuell sjukhusvård eller behandling i hemmet ska kontakt tas med 
patientansvarig läkare på vårdcentralen där patienten är listad. Kontaktvägar finns sen tidigare 
för detta i kommunen.  
 
Om patientansvarig läkare inte har möjlighet att träffa patienten ska samtalet överlämnas till 
den läkare som är utsedd att kunna göra hembesök i dessa ärenden. Varje vårdcentral ska 
dagtid ha en sådan utsedd läkare. 
 
Har vårdcentralen inte möjlighet att göra en bedömning av patientens vårdbehov tar läkaren 
kontakt med: Närsjukvårdsteam Örebro (finns tillgängligt kl. 8-16).  
Telefonnummer: 019-21 31 33. 
 
Hembesök kan då ske av läkare och sjuksköterska från mobila enheten.  
 
Har inte Närsjukvårdsteam Örebro möjlighet att göra hembesök tas kontakt med Geriatriska 
öppenvårdsteamet (finns tillgängligt kl. 8-16). Telefonnummer: 019-602 65 42. 
 

• Vardagar kväll och natt kl. 17-08: Om sjuksköterska i kommunen anser att patienten 
behöver läkarbesök för bedömning om eventuell sjukhusvård eller behandling i hemmet 
kontaktas primärvårdsbakjouren.  
 

• Helger: Samma rutin som kväll och natt vardagar.  
 
 

Om läkare behöver konsultera infektionsläkare och eventuell direktinläggning kontaktar man  
vardagar och dagtid, infektionsklinikens dagbakjour Övriga tider infektionsjour. 

Innan patienten flyttas till Covid avdelning på Tullhuset ska kontakt tas med läkare på 
Tullhuset eller primärvårdsbakjouren. Enligt rutin Covid-avdelning1 på Tullhuset. 

Denna rutin kommer fortlöpande att uppdateras och utvärderas. 

Viktigt: Ring i första hand dagtid! Var förutseende! 
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