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Medicinskt nyhetsbrev Covid-19, nr 1-2020
Ny kommunikationsväg
Nu startar en ny kommunikationskanal för att snabbt kunna sprida nyheter om
uppdaterade medicinska riktlinjer, kliniska erfarenheter och liknande information. Här
uppmärksammas du på medicinsk information som berör verksamheter inom Region
Halland inklusive privata vårdgivare och kommunernas hälso- och sjukvård. Efterfrågan
kommer från flera av våra verksamheter och görs efter modell från andra regioner.
Ledningsinformation skickas som tidigare från regionledningen.
Förmedla detta brev till de kliniskt verksamma i din organisation. Observera att rutiner och
riktlinjer för Region Hallands verksamheter finns i ordinarie källor i ledningssystemet och
på Vårdgivarwebben. Innehållet i detta nyhetsbrev kommer också att finnas på
Vårdgivarwebben. Vill du sprida något i denna kanal? Kontakta
charlotta.hemmendy@regionhalland.se.
Kliniska erfarenheter från infektionskliniken – Helena Lindberg,
medicinskt ledningsansvarig, Infektionskliniken
Vi vill förmedla några erfarenheter från Infektionskliniken:
-

De som blir riktigt sjuka blir snabbt försämrade efter första vårdkontakten med
andningsbesvär. En del har behövt intuberas på akutrum eller direkt när de
kommit till infektionsklinikens avdelning.
De flesta av dessa har varit sjuka i förkylning flera dagar men istället för förväntad
virusutläkning försämras de med symtom som dyspné, tungandning, feber.
Flera har sökt vård tidigare men blivit hemskickade och sedan dröjt lite för länge
med att komma tillbaka.
Flera har varit unga och kompenserat sin andningssvikt länge. OBS på
andningsfrekvens mer än saturation viktigt!
Det är fortfarande sant att det för de flesta är en banal virusinfektion och att de
flesta sannolikt ska hänvisas som vanligt - men det är viktigt att andningssymtom
en bit in i infektionsförloppet inte bagatelliseras och att patienter får tydliga
direktiv om vilka symtom som ska föranleda ny kontakt!

Vi lämnar nu ut en liten kort patientinformation till patienter som går hem från
Akutmottagningarna med förmodad covid-19 utan tecken på allvarlig sjukdom som
betonar när man ska söka åter. Denna patientinformation hittar du här. Den finns också på
fler språk.
Behandlingsbegränsningar och brytpunktssamtal
Många patienter som är kroniskt sjuka riskerar att utsättas för vårdinsatser som de inte
önskar eller som kan orsaka onödigt lidande utan att det finns utsikter till bot. Det är därför
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mycket viktigt att alla delar av vården anstränger sig för att alla patienter får bra
information om vad vården kan innehålla och tillfälle att uttrycka och dokumentera sin
önskan om inriktning på vården. En vägledning för brytpunktssamtal kommer att
publiceras på Vårdgivarwebben.
Kunskapsstöd på Vårdgivarwebben
I närtid kommer kunskapsstöd för vägledning i klinisk handläggning av Covid-19 att börja
byggas upp på Vårdgivarwebben. Det handlar om kunskapsstöd till exempel inom
områdena primärvård/hemsjukvård och palliativmedicin och innefattar Region Hallands
vårdriktlinjer och också länkar till bra externa resurser. Om du har förslag på information
till sidan, kontakta charlotta.hemmendy@regionhalland.se.
Webbinarium om smittvägar och skyddsutrustning
Måndag den 6/4 kl 12.15-15.15 kan du delta på ett direktsänt webbinarium med
Smittskydd och Vårdhygien om bland annat smittvägar och rekommendationer om
skyddsutrustning. Gå till länken https://vimeo.com/403323426/827d06306b, där kan du
även se utbildningen i efterhand.
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