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Medicinskt nyhetsbrev Covid-19, nr 2-2020
Nedan finner du regionövergripande ny medicinsk information med anledning av spridning
av Covid-19. Synpunkter eller saker som ska in här? Mejla funktionsbrevlåda
kunskapsstod@regionhalland.se!
Öppenvårdsläkemedel för Covid-19 - från Läkemedelskommittén
Att skriva ut läkemedel profylaktiskt mot eller för behandling av covid-19 är inte aktuellt i
öppenvård. Riktad behandling mot covid-19 ska enbart ske vid inneliggande sjukhusvård.
Förskrivs dessa läkemedel på recept riskerar det att skapa en brist för patienter som
behöver behandling för pågående sjukdom. Ett exempel är klorokin eller hydroxiklorokin
(Plaquenil), vars förskrivning nu har begränsats till vissa specialiteter efter signaler om en
kraftigt ökad förskrivning relaterad till covid-19, se föreskriften från Läkemedelsverket.
Effekt- och säkerhetsdatan för behandling vid covid-19 i nuläget är begränsad, och därför
bör patienter endast behandlas med klorokin och hydroxiklorokin inom ramen av kliniska
studier.
Fler läkemedel berörs av denna omotiverade förskrivning. Läkemedelskommittén Halland
följer förskrivningsdata för dessa läkemedel och håller regelbunden kontakt med
Läkemedelsverket och SKR (Sveriges Regioner och Kommuner) gällande utvecklingen.
Riktlinjer på vårdgivarwebben
Nu finns de nya kunskapsstödssidorna på Vårdgivarwebben med avsnitt om bland annat
palliation och närsjukvård/hemsjukvård. Du hittar dem här:
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019ncov/kunskapsstod/. Arbete pågår kontinuerligt med att fylla på. Har du synpunkter eller
något att bidra med? Mejla kunskapsstod@regionhalland.se!
Webbinarium om Covid-19
Jacob Söderlind, överläkare på medicinkliniken HSH, höll 2020-04-09 ett föredrag om
Covid-19 riktat till läkare på sjukhuset. Du hittar det på kunskapsstödssidorna här:
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019ncov/kunskapsstod/
Webbinarium om smittvägar och skyddsutrustning
Måndag 2020-04-06 höll Smittskydd och Vårdhygien ett webinarium om bland annat
smittvägar och rekommendationer om skyddsutrustning. Du kan se utbildningen i
efterhand här: https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nyttcoronavirus-2019-ncov/kunskapsstod/vardhygien/
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Instruktionsfilm om skyddsutrustning
Vårdhygien har tagit fram en instruktionsfilm om skyddsutrustning, den kan du se här:
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019ncov/skyddsutrustning/
Nya smittskyddsblad om smittfrihet
Smittskyddsläkarföreningen uppdaterar kontinuerligt sina informationsblad till läkare och
patienter. Råden om Covid-19 har nyligen uppdaterats, bland annat med stöd för hur
patienter kan förklaras smittfria. Du hittar smittskyddsbladen
här: https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
Stöd för medicinsk bedömning av riskgrupper
Det har efterfrågats vägledning för hur patienter som vill ha intyg om att avstå från
arbetsuppgifter ska bedömas. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren bedömer att
den främsta medicinska riskgruppen är personer över 70 år. Också för individer
med kraftigt nedsatt immunförsvar (exempelvis efter organtransplantation eller vid
pågående cellgiftsbehandling) kan risken vara ökad och då behövs en individuell
bedömning av behandlande läkare. Däremot finns inga avrådanden för personer med andra
sjukdomar och tillstånd, exempelvis hypertoni eller annan hjärt-kärlsjukdom, diabetes,
övervikt eller graviditet. I yrken där smittrisken kan vara förhöjd, exempelvis vårdyrken,
erbjuds medarbetare skyddsutrustning som sänker smittrisken till betydligt lägre nivåer än
att vistas ute i samhället.
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