MARS 2022

Behov av kunskap om
postcovid i äldrevården
Svenska Covidföreningen har genomfört en undersökning i
landets kommuner. Resultaten visar att det finns utvecklingsområden i arbetet med postcovid i äldrevården.

Samtidigt som studier antyder att risken för postcovid ökar
med åldern, så kan symtomen hos äldre multisjuka vara
svårtolkade och komma att tolkas som normalt åldrande om
kunskap om postcovid saknas.
För att bidra till kunskapsutvecklingen om den kommunala
äldrevården och postcovid har Svenska Covidföreningen
genomfört en enkätundersökning. Vi har bland annat frågat
om det finns rutiner för att identifiera och följa upp postcovid och om man har fått utbildning om postcovid.
Enkäten genomfördes i november 2021, och skickades ut till
medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt
ansvariga för rehabilitering (MAR) i landets samtliga kommuner.
Totalt erhölls 45 svar från 40 olika kommuner.

Det behövs mer kunskap om
postcovid inom kommunal vård.
Ett gemensamt dokument, t ex
samverkansöverenskommelse för
varje region och dess kommuner
skulle vara bra.
– Säger medicinskt ansvarig sjuksköterska

Av de som svarade uppgav 70,5 procent (31 stycken) att de
inte har några specifika rutiner för identifiering och uppföljning
av postcovid eller misstänkt postcovid i sin verksamhet.
29,5 procent (13 stycken) uppgav att de har sådana rutiner.

Resultaten visar att flera kommuner inte uppfyller Socialstyrelsens rekommendationer om postcovid för vården av
äldre. Procentsatserna måste dock tolkas med försiktighet
med hänsyn till den låga svarsfrekvensen.

93 procent (40 stycken) svarade att de inte fått någon
utbildning om postcovid. Bara 7 procent (3 stycken) uppger
att de har fått sådan utbildning.

Svenska Covidföreningen kommer att arbeta vidare med
frågan och försöka bidra till att goda exempel kan spridas
i kommunerna.

Finns det några specifika rutiner för identifiering och
uppöljning av postcovid/misstänkt postcovid i din
verksamhet?

Hur har du som MAS/MAR fått någon utbildning om
postcovid?
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