
 1 (2) 

 

Medicinskt nyhetsbrev Covid-19, nr 4-2020 
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! 
Nu finns det medicinska nyhetsbrevet även på vårdgivarwebben. 

Läget i Halland gällande covid-19  
På Region Hallands webbplats uppdateras dagligen läget i Halland vad gäller bland annat 
antal fall, åldersfördelning, hur många som sjukhusvårdas och fördelning antal fall per 
kommun. 

Nya uppdaterade vårdriktlinjer och rekommendationer 
En ny vårdriktlinje gällande Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19 är framtagen och 
finns nu tillgänglig. 

Den medicinska vårdriktlinjen för närsjukvård har uppdaterats, den hittas här. 

Kliniska erfarenheter 
Helena Lindberg med kollegor på Infektionskliniken har delat med sig av lite nya lärdomar 
och erfarenheter. Du hittar dem även här. 

• Det verkar finnas en ökad trombosbenägenhet bland de mer inflammatoriska och 
sjuka covid-19-patienterna. Riktlinjer för slutenvård och intensivvård/IMA håller 
på att skrivas. För Närsjukvården gäller fortsatt gängse synsätt avseende 
trombossjukdom enligt Terapirekommendationerna. Om nya fakta kommer så 
kommer informationen att ändras där. 

• På våra inneliggande patienter ser vi att covid-19 ger tydligt en dålig aptit. Det har 
varit svårt att komma upp i uppställda kalorimål. Här kanske man kan vara extra 
generös med näringsdrycker till patienter med risk för undernäring? 

• Några patienter har presenterat sig med nästan enbart magsymtom som kräkning 
och diarré. Detta har vi hanterat på samma sätt som vanligt även detta. 

• Flera patienter upplevs lite "sega" i tanken, någon har varit mer encefalopatisk utan 
att annan förklaring har kunnat hittas. Vi har uppfattat dem som nästan lite 
predementa med igångsättningssvårigheter, initiativlöshet och tankeförlångsamning. 
Symtomen har successivt förbättrats under vårdtiden hos de jag känner till. 

 

Anders Åkvist 

Tf regional chefläkare 
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