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Medicinskt nyhetsbrev Covid-19, nr 8-2020  

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! 
Det medicinska nyhetsbrevet finns även tillgängligt på vårdgivarwebben. 

Serologisk provtagning 
I det medicinska nyhetsbrevet nr 3 förekom information om serologisk provtagning (test 
av antikroppar) och de indikationer som finns gällande detta. Dessa indikationer gäller 
fortfarande och vill med detta skicka en påminnelse om att beakta detta. 

Antikropps-provet används på utvalda patienter med svår sjukdom för att fastslå att patienten haft covid-
19 (ibland visar nämligen ett covid-19-prov negativt när det tas sent i sjukdomsförloppet och då är ett 
antikropps-prov bra för att säkerställa covid-19). Ytterligare användning av antikropps-prov kan vara 
aktuell, men resultatet bör användas med försiktighet. Rådgör med smittskyddsläkare eller infektionsjour 
om frågor kring användning av provet uppstår. 

Maxdos och aktuell dosering på recept 
Den 1 april begränsades mängden läkemedel som får expedieras på apotek till behovet 
patienten har för 3 månader, på grund av den covid-19-relaterade hamstring som uppstod 
under mars. Läs mer om begränsningen på Läkemedelsverkets hemsida. 

Till följd av detta är det viktigt att information om maxdos inkluderas på recept med ”vid 
behovs-dosering” och dosering ”enligt ordination”, då farmaceuter annars inte kan bedöma 
när nästa uttag får ske. Detta är särskilt viktigt vid förskrivning av smärtlindrande och/eller 
narkotikaklassade preparat. 

Vid dosändringar måste nytt recept med uppdaterad dosering skrivas och det tidigare 
makuleras, så att patienter inte hamnar i en situation där de nekas hämta ut sin medicin på 
apoteket trots att den är slut till följd av den nya förordningen. 

Rehabilitering covid-19 
Neurorehabiliteringsteamen inom Närsjukvården har fått ett utökat uppdrag för covid-19 
patienter som har omfattande rehabiliteringsbehov, med behov av teamrehabilitering. 
Remittering sker främst från Hallands sjukhus, men även med möjligheter att remittera från 
vårdcentral och kommunens rehabiliteringspersonal. 

På vårdgivarwebben under fliken Rehabilitering  finns nu en sammanställning av kunskap 
som kommit angående rehabilitering efter allvarlig Covid-19 sjukdom. Kunskapsstödet är 
framtaget av Anetth Granberg Axell, leg. IVA sjuksköterska/PhD och Ulrika Bergsten leg 
sjuksköterska/PhD från FoU Halland. 
På vårdgivarwebben finns även nu en patientinformation om ”Råd från 
fysioterapeut/sjukgymnast till den som insjuknat i Covid-19”. 

mailto:kunskapsstod@regionhalland.se
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/kunskapsstod/medicinskt-nyhetsbrev/
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/kunskapsstod/medicinskt-nyhetsbrev/
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/bedomning-av-patienter-vardriktlinje/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2020-11
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/kunskapsstod/rehabilitering/


 2 (2) 

 

Kunskapsstöd gällande andningsvård till fysioterapeuter/sjukgymnaster är på gång och 
kommer att komma inom kort. Vi återkommer med information. 

/Anders Åkvist 

Tf regional chefläkare 
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