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Medicinskt nyhetsbrev Covid-19, nr 6-2020
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.
Ny provtagningsindikation från Folkhälsomyndigheten
Provtagning avseende covid-19 ska göras vid infektionsinsjuknande med symtom som
beskrivits för covid-19. De grupper som är prioriterade för provtagning vid symtom är:
1. Patienter i behov av inneliggande vård, inneliggande patienter på sjukhus, boende
inom omsorg och på institutioner samt personer med sjukdomsbild där
behandlande läkare bedömer att tidig diagnos har betydelse för
handläggningen.
2. Personal inom hälso och sjukvård samt omsorg.
Detta innebär alltså att det ibland kommer bli aktuellt att provta patienter för covid-19 även
om de inte bor på boende/institution eller är i behov av slutenvård. Ett exempel kan vara
person i riskgrupp där provsvaret t ex påverkar planerad behandling eller där det är viktigt
differentialdiagnostiskt. Det rör sig dock fortfarande om provtagning av personer med
symtom.
Trombosprofylax vid covid-19
En ny vårdriktlinje om trombosprofylax vid covid-19 för sjukhusvårdade patienter är
framtagen, du hittar den här. Det saknas nationella riktlinjer för primärvård, kunskapsläget
är osäkert. Några regioner har tagit fram lokala riktlinjer som skiljer sig mycket åt. I Region
Halland pågår ett arbete för att se om det finns högriskpatienter för vilka trombosprofylax
kan övervägas även i öppenvård. Följ råd i Terapirekommendationerna som uppdateras
kontinuerligt.
Stöd för bedömning av riskgrupper och förtydligande kring intyg
Det har efterfrågats vägledning för hur patienter som vill ha intyg om att avstå från
arbetsuppgifter ska bedömas. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren har bedömt
att den främsta medicinska riskgruppen är personer över 70 år. Socialstyrelsen har nu
identifierat fler riskgrupper och vi inväntar ytterligare rekommendationer nationellt för att
kunna klargöra vad detta innebär för invånare, arbetstagare och vårdgivare. Regeringens
arbete med en ersättningsform för de patienter som identifieras som riskgrupp dröjer. Vad
som gäller under tiden finns här.
Ny rutin gällande kodning och registrering
Socialstyrelsen uppdaterar frekvent information och instruktion om hur vården ska
diagnos- och åtgärdsregistrera vårdkontakter samt information om dödsorsaker i
dödsorsaksintyg avseende Covid-19. För att säkerställa och underlätta att vården har
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tillgång till senaste information finns en rutin fastställd innehållandes länkar till
Socialstyrelsens sidor kring detta område.
Rehabilitering efter covid-19 infektion
En regionövergripande grupp har bildats i Halland för att utarbeta och anpassa det
nationella kunskapsstöd gällande rehabilitering som är på gång. Sammankallande i denna
grupp är Anna Karlsson på regionkontoret.

Anders Åkvist
Tf regional chefläkare

Anders Åkvist

Specialist i allmänmedicin
Tf regional chefläkare
Region Halland
TFN: 0720-83 86 19
E-POST: Anders.Akvist@regionhalland.se

www.regionhalland.se

