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Behandling vid Covid -19 på SÄBO
Utförs på: Gemensamt primärvård
För varje patient med påvisad Covid -19 på SÄBO eller i hemsjukvård ska en
individuell plan göras med skattning av skörhet samt patientens och närståendes
syn på sjukhusvård vid försämring. Beslut om behandlingsbegränsningar ska
dokumenteras. Detta dokument avser behandling i kurativt syfte. Behov av
övergång till palliativ vård ska bedömas kontinuerligt och insatt behandling ska då
omprövas.
Evidensen för vilken behandling på SÄBO som är av värde är generellt dålig.
Symtomatisk behandling är det mest prioriterade.
Behandling som kan övervägas
 Febernedsättande
 Syrgas: med mål saturation 92% eller mer (88% vid känd lungsjukdom).
Överväg remiss för koncentrator enligt särskild rutin. Vid behov av höga
flöden som är svåra att upprätthålla överväg transport till slutenvård.
 Trombosprofylax: se särskild riktlinje
 Vätska iv vid lågt vätskeintag och hög feber.
 Kortison: evidensen för positiv effekt av kortisonbehandling utanför
sjukhus är mycket låg. Behandling kan övervägas vid svårare sjukdom med
syrgasbehov, feber och högt CRP. I så fall ges Betapred 6mgx1 po eller iv
i 6–10 dagar. Stäm gärna av med infektionskonsult.
 Antibiotika. Det är ovanligt med bakteriell pneumoni sekundärt till Covid19. Rutinmässig behandling med antibiotika ska därför undvikas. Rådgör
med infektionsjour vid tveksamheter.
 Tamiflu ska övervägas vid influensaliknande symtom fram till svar på PCR
under pågående influensasäsong. Se separat riktlinje
Länkar
Handläggning av Covid -19 i Region Kronoberg
Covid-19 handläggning på akutmottagningarna
Användning av syrgaskoncentrator hos Covid -19 patient
Trombosprofylax vid Covid -19 i primärvård
Råd gällande allmän palliativ vård under pågående Covid - 19 pandemi
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