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Medicinskt nyhetsbrev Covid-19, nr 3-2020
Nedan finner du regionövergripande ny medicinsk information med anledning av spridning
av Covid-19. Synpunkter eller saker som ska in här? Mejla kunskapsstod@regionhalland.se
Kunskapsstöd
På kunskapsstödsidorna på vårdgivarwebben arbetas det med att lägga upp material såsom
uppdaterade riktlinjer, erfarenheter från våra verksamheter samt länkar till vetenskapliga
artiklar om Covid-19. FoU Halland samordnar detta. Nu finns också dessa medicinska
nyhetsbrev samlade här. Har du frågor gällande sökning och/ eller granskning av
vetenskapliga artiklar, synpunkter på innehållet eller ser att det finns information som
behöver delas vidare? Mejla kunskapsstod@regionhalland.se!
Nya vårdriktlinjer och rekommendationer
Det finns en ny riktlinje för primärvården, Medicinsk vårdriktlinje Covid-19, primärvård
och information om brytpunktssamtal (se längst ner på sidan på vårdgivarwebben).
Prioritering av riskgrupper
Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat grupper som löper störst risk att
drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Riskgrupperna
kan ha ett särskilt behov att skyddas mot smitta av nya coronaviruset. Underlaget bygger på
nuvarande kunskapsläge och därmed kan bedömningen komma att behöva omprövas och
utvecklas.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
Fyll i dödsorsaksintyget rätt
Socialstyrelsen har kommit med en vägledning om vad läkare bör tänka på när de fyller i
dödsorsaksintyg för patienter med Covid-19. Informationen finns också att hitta här.
Användning av serologisk analys
Ett antikroppsprov som indikerar om man har haft covid-19 finns nu tillgängligt. Då
provet är nytt finns inte tillräckligt med data för att uttala sig om immunitet och resultatet
bör användas med försiktighet. Dessa prov ska användas på utvalda patienter med svår
sjukdom för fastställande om patienten har haft covid-19 men även annan användning kan
vara aktuell. Rådgör med smittskyddsläkare eller infektionsjour om frågor kring användning
av provet uppstår.
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