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Rutiner vid trauma-larm- NIVÅ 1/ NIVÅ 2 - vid
misstanke/bekräftad Covid-19 smitta på akutmottagningen
Gäller för: Region Kronoberg
Nedanstående länkar i dokumentet gäller som grund. Se för övrigt
traumaspecifika punkter enligt nedan.
OBS att tydlig kommunikation är extra viktig när andningsskydd/visir används,
eftersom det kan vara svårt att höra vad som sägs.
OBS att alla medvetslösa patienter bedöms som misstänkt smittsamma.
LAS akuten ansvarar för att traumateamet samt eventuella konsulter får
information angående misstanke/bekräftad Covid-19 smitta, samt vilken nivå av
skyddsklädsel som gäller. Skyddskläder finns att tillgå på akutmottagningen.
Antal personer inne på traumarummet bör minimeras.
Innan påklädning lämnas DECT- telefoner/sökare till ”ren” personal (om dessa
inte redan är överlämnade på respektive klinik)
All personal som är närvarande på akutrummet i samband med
traumaomhändertagandet kan hamna i patientnära arbete där aerosolbildande
procedurer kan bli aktuella. Traumateamet stannar kvar på akutrummet under
traumaomhändertagandet, detta eftersom arbetet ofta sker parallellt och ingen
sluss finns att tillgå.
All personal på akutrummet ska ha långärmat förkläde, för övrigt gäller riktlinjer
från vårdhygien avseende personlig skyddsutrustning vid åtgärder som kan
medföra risk för smittsam aerosol” enligt länk nedan:
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=173211
Vid transport av patienten kan teammedlemmarna vid behov behålla sin
skyddsklädsel, men det förutsätter att personal med rena händer finns tillgänglig
för att öppna dörrar, trycka på hissknappar o dyl.
Misstanke om smitta meddelas RTG/IVA/OP (alt. övrig avdelning) i förväg.
Riktlinje för medvetslös patient och misstänkt Covid 19-smitta på CT vid
undersökningar pga. Trauma och Rädda Hjärna gäller:
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=179644
Riktlinjer vid HLR gäller: https://www.hlr.nu/wpcontent/uploads/2020/04/Svenska-HLR-rådet-rekommendationer-gällandecovid-19-200429-Final.pdf
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Riktlinje/Checklista vid intubation på akutmottagningen vid
misstanke/bekräftad Covid-19 smitta
Gör separat Time-out inför intubation
Nedanstående länkar i dokumentet gäller som grund. Se för övrigt trauma/Covid19 specifika punkter enligt nedan under förberedelse, sövning/intubation.
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=177307
Nedanstående Riktlinje gäller enbart Ljungby:
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=180330

Förberedelse:






Checklista vid sövning på akutmottagningen vid misstanke
/bekräftad Covid- 19 smitta gås igenom på akutrummet.
Pocket C-Mac videolaryngoskop med adekvat blad gäller om inget
annat är överenskommet, vilket finns tillgängligt på akutrum 1 på
akutmottagningen (gäller Växjö).
Endotrakealtub: IVA-tub (gäller Växjö).
Anestesiläkemedel:

Dra upp om inget annat ordinerats: Ketanest, Rocuronium(Bridion
ska finnas tillgängligt på akuten), Fentanyl.
Inled med att dra upp Fenyleftrin, och kontakta IVA vid behov av
Noradrenalin i sprutpump med tillbehör.
Propofol ska finnas tillgängligt på akuten för fortsatt sedering.
Kontakta IVA vid behov av sprutpump med tillbehör till Propofolsedering (gäller Växjö)


Utför vid behov funktionskontroll på Oxylog 2000 (gäller Växjö)

Sövning/intubation:




Vid ventilering alt. preoxygenering med revivator med påkopplad
PEEP-ventil, kopplas bakterie/virus-filter (rakt HME-filter)
mellan revivator och mask.
Ortopedläkare stabiliserar halsrygg under intubationsmomentet
(gäller Växjö).

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Tejpa alla mellankopplingar för att eliminera risken för delning av
luftvägssystem vid transport och ev. förflyttningar.
Undvik att suga i luftvägen tills man anlänt till IVA och kan
koppla slutet sugsystem.
Patienten bör vara relativt djupt sederad/ev. muskelrelaxerad
under transport för att undvika hosta på tub.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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