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Vård av patient med misstänkt eller
konstaterat fall av Covid-19
Patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska i första hand omhändertas och
vårdas på covidenhet eller vid behov på intensivvårdsavdelning.
Alla enheter ska ha en plan för hur ett misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 ska
omhändertas i egen verksamhet.


Det ska vara känt för personal vilket/vilka undersökningsrum/vårdrum patienten
ska vårdas i och vilka övriga rutiner som gäller

Skyddsutrustning
Se här
Val av vårdrum
Begränsa antalet personer i rummet till ett minimum och håll rumsdörren stängd.


i första hand enpatientrum med luftsluss



i andra hand enpatientrum med förrum



i tredje hand enpatientrum

Vid prioritering av vårdrum mellan misstänkta och bekräftade fall, prioriteras bekräftade
fall i tidigt sjukdomsförlopp och/eller allvarlig sjukdom högst.

Patient
Patient som ska transporteras till avdelning utrustas med munskydd, om det inte är
möjligt ges papper att hosta i samt en påse att slänga pappret i. Hjälp patienten med
handhygien om denne inte klarar det själv.

Patient som vårdas inneliggande och insjuknar med symtom på eller blir positiv
för covid-19


Håll dörren stängd, patienten isoleras på rummet och provtas med antigen om det
är negativt eller patienten är vaccinerad tas även ett snabb-PCR.



Blir patienten positiv kontaktas infektionsbakjour för samråd och bedömning om
patienten ska flytta till annan enhet eller fortsatt vårdas på den klinik patienten
befinner sig.



Eventuell medpatient flyttas ut ur rummet och provtas enligt Provtagning vid
smittspårning av covid-19 , om index visar sig positiv. Innan flytt till nytt rum
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rengörs sängen med vatten och mikrofiberduk därefter alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med tensid. Den utflyttade patienten ska isoleras på eget
rum fram till negativt prov enligt Provtagning vid smittspårning av covid-19 och
personal bär skyddsutrustning.


Patient med positivt covid-19 svar som inte kan flytta till covid avdelning flyttas
till rum med förrum, om det finns, annars isoleras patienten på det rum den
befinner sig.



Personal som vårdar eller provtar patienten bär adekvat skyddsutrustning, se länk
ovan.



Vid negativt provsvar på patient med stark misstanke om covid-19 kontaktas
infektionsbakjouren.



Enhetschef upprättar lista på personal och patienter som kan ha utsatts för
smittan och informerar dem.



Medpatient som vaccinerats hanteras enligt ovan.



Medpatient som haft covid-19 de sista 6 månaderna och är symtomfri behöver
inte provtas men flyttas till annat rum, kan där samvårdas.
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