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Rutin gällande endoskoptisk verksamhet under
Covid-19 pandemin
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Utförs på: Region Kronoberg
Fortlöpande ställning ska tas till vilka patienter som ska kallas för endoskopi med
hänsyn till rådande smittsituation för Covid-19 i Kronoberg, tillgängliga
personalresurser och skyddsmateriel. Situationen kan ändras vecka för vecka.
Generellt gäller
 Ej utföra elektiva skopier på patienter >70 år eller med svåra
underliggande sjukdomar om det inte rör sig om SVF eller Prio 1.
 Ej kalla patienter med elektiva indikationer som kan vänta 3 månader utan
större medicinsk risk (kontroll efter polypektomi, post divertikulit,
uppföljning för IBD, Barretts esofagus, ulcuskontroll utan egentlig
malignitetsmisstanke etc).
 Vid omfattande samhällssmitta bör endoskopier utföras synnerligen
selektivt, i princip bara de akuta och SVF/Prio1 där endoskopin kan
förväntas vara omedelbart avgörande för utgången.
Riskbedömning innan endoskopi
 Alla patienter informeras med extra bilaga vid kallelse om att boka om sin
undersökning vid feber eller symtom på luftvägsinfektion.
 Alla patienter riskbedöms per telefon dagen innan.
 Screeningfrågor:
o Anamnes på feber, andfåddhet, hosta, halsont (även lindrigt) eller
diarré?
o Familjemedlemmar eller andra nära kontakter med ovanstående
symtom?
o Kontakt med person med bekräftad eller misstänkt Covid-19?
 Undersökningsdagen sker samma riskbedömning som ovan via formulär
vid ankomst till mottagningen. Dessutom tas temperaturen.
 För akuta/inneliggande ställs screeningfrågorna till avdelningspersonal vid
bokning. Be dem ta temperaturen.
 Anhöriga får inte följa med in på Endoskopienheten annat än i
undantagsfall och i så fall ska de genomgå samma riskbedömning som
patienten.
 Tolk som medföljer ska genomgå samma riskbedömning som patienten.
 Patienter som klassas som högrisk för Covid-19 eller med verifierad
Covid-19 infektion får inte vistas i väntrum eller på uppvaket tillsammans
med lågrisk patienter.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Låg risk - Inga symtom, ingen kontakt med Covid-19-smittad
Hög risk - Symtom eller kontakt med Covid-19-positiv senaste 2v

Misstänkta smittvägar
Vårdhygien rekommenderar att vi som rutin skyddar oss bättre för stänk i
ansiktet. Detta egentligen oavsett Covid-19. Därför rekommenderas skydd mot
stänk i ansiktet även vid låg risk.
Vid undersökning av patienter med misstänkt eller bekräftad Covid-infektion skall
skydd mot droppsmitta användas. Vid aerosolbildande procedurer tillägg av
andningsskydd.
Man misstänker att endoskopi kan vara aerosolbildande vid Covid-19. Det
bedöms föreligga större risk för aerosolsmitta vid övre endoskopi än nedre
endoskopi.
Vid cystoskopi räcker skydd mot droppsmitta. Andningsskydd behövs inte.
Skyddsåtgärder vid endoskopi
 Låg risk
o Förutom sedvanliga hygienrutiner används plastförkläde
(långärmat vid risk för stor mängd förorening av kroppsvätskor),
handskar, heltäckande visir eller skyddsglasögon + munskydd IIR.
Vid övre endoskopi alltid munskydd pga risk för stänk in under
visir.
 Hög risk/verifierade fall av Covid-19
o I första hand tas ställning till om endoskopin kan flyttas fram tills
patienten är symtomfri.
o I andra hand kan patienten provtas och skoperas om Covid-19
negativ. Kontakta infektionskliniken (coronatelefonen) för
diskussion. Kan även gälla vid tveksamhet om patienten ska
klassas som hög risk eller inte.
o I tredje hand, i princip endast på vitalindikation, kan patienten
skoperas ändå.
o IVA-vårdade patienter endoskoperas på IVA.
o Endast nödvändig personal medverkar vid endoskopin.
o Om endoskopi behöver ske på Endoskopienheten (Växjö) skall
den utföras på Endoskopisal 5 där det finns bäst ventilation.
Ytdesinfektion av all utrustning och bänkar efteråt och låt rummet
ventileras 1 h innan nästa patient tas in.
o Förutom sedvanliga hygienrutiner använd utökat skydd med
långärmad engångsrock/plastförkläde, FFP2/3 andningsskydd,
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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visir/skyddsglasögon, handskar som går upp över mudden på
rocken.
Störst risk för smitta föreligger vid avtagande av personlig skyddsutrustning, det är
viktigt att det görs på korrekt sätt. Se länk.
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/0da6072cafa34dd6ae9b264d0602
ebc5/corona_skyddsklader_3.pdf

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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