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Internationellt, nationellt och regionalt 
 

Covid-19, läkarinformation – interimistisk version, 200408 
Smittskyddsläkarförening 
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/04/covid-19-lakare-200408.pdf 
 
 
Patienten och förhållningsregler 
 
”(…) Det är rimligt att anta att smittsamhet framför allt föreligger under den symtomatiska perioden. 
Som riktlinje för smittfriförklaring på kliniska grunder, exempelvis för upphävande av 
förhållningsregler, skyddsplikt och informationsplikt, kan detta ske efter att patienten varit helt 
symtomfri (feber, luftvägssymtom) under 48 timmar. Hos vissa kan hosta kvarstå en längre tid efter 
att övriga luftvägssymtom och feber upphört. Om torrhosta kvarstår efter 48 timmar av övrig 
symtomfrihet kan patienten bedömas som smittfri om det då gått minst 7 dagar sedan 
symtomdebut. (…)”. 
 
 
Kontakter och smittspårning 
 
”(…) Om ett fall av covid-19 under symtomatisk period haft kontakt med vård eller omsorg som 
patient eller som personal, ska smittspårning påbörjas skyndsamt. (…)”. 
 
 
Anmälan enligt smittskyddslagen 
 
”Alla fall av covid-19 ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren, enklast via 
www.sminet.se.” 
 
 

 
 

Regional rutin – Provtagning av patienter med misstänkt Covid-19 inom kommunal 
hälso- och sjukvård, t ex SÄBO. Version 3, 200408 
Västra Götalandsregionen 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45598/Provtagning%20patie
nt%20kommun%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true 
 
 
  

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/04/covid-19-lakare-200408.pdf
http://www.sminet.se/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45598/Provtagning%20patient%20kommun%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45598/Provtagning%20patient%20kommun%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true


Provtagning 
 
”(…) Bedömning och ordination av ev. provtagning för Covid-19 görs av ansvarig läkare för boendet 
och/eller behandlingsansvarig läkare dvs kan göras av primärvårdsläkare.”. 
 
”(…) att provtagning sker på kontorstid och att telefonnummer till sjuksköterska på boende anges på 
provtagningsremiss. 
 
 
Positivt provsvar 
 
”När en patient på boendet är positiv för covid-19 måste man utgå från risk för spridning på 
boendet. Samtliga patienter med luftvägsinfektionssymtom och epidemiologiska samband 
(exempelvis samma personal, gemensamma måltider, gemensamma utrymmen/lokaler/avdelning) 
bör betraktas som misstänkt covid-19 smittade och att det kan finnas pågående smittspridning på 
boendet. Ytterligare provtagning på fler patienter på samma boende är i nuläget ej nödvändig.” 
 
 

 
 

Rekommendationer från Svenska rådet för hjärt-lung-räddning med anledning av 
covid-19 (Coronavirus), 200317 
HLR rådet 
https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2020/03/Svenska-HLR-r%C3%A5det-rekommendationer-
g%C3%A4llande-covid-19-200317-1200-Final.pdf 
 
Grov sammanfattning 
 
Hjärtstopp vid oklart, misstänkt eller konstaterat covid-fall när andningsvägar inte är säkrade med t 
ex larynxmask eller intubation: 
Enbart kompressioner, inga inblåsningar (!) genomförs i väntan på ambulans/ larmteam (på sjukhus). 
 
Gäller enbart vuxna. HLR hos barn utförs som tidigare. 
 
 

 
 

Triage/flöden och arbetssätt vid covid-19 – praktiska förslag till vårdcentralen, 
200407 
Socialstyrelsen 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/triage-
arbetssatt-vardcentral-covid19.pdf 
 
 
Spirometri 
 
Överväg att skjuta upp icke-nödvändiga rutinkontroller. Ändå: Enligt vårdhygien är det möjligt för 
icke-infekterade patienter att utföra spirometri, men patienter kan uppleva att detta innebär en 
smittorisk. 
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Inhalationsbehandling 
 
Undvik inhalation med Maxin*, Ailos** eller liknande. 
*Maxin är ett slutet system som kan rengöras och anses ej vara aerosolgenererande. Om möjligt använd ändå andra alternativ.  
**Nebulisering via Ailos är aerosolgenererande och bör undvikas. 

 
Använd istället spray och andningsbehållare (spacer) som kan rengöras i autoklav. Se över om möjligt 
att patienter inhalerar utomhus eller i dedikerat rum. 
 
 
 
 

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


