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Rutin gällande endoskopisk verksamhet under
Covid-19 pandemin
Gäller för: Region Kronoberg
Utförs på: Sjukhusvård gem
Fortlöpande ställning ska tas till vilka patienter som ska kallas för endoskopi med
hänsyn till rådande smittsituation för Covid-19 i Kronoberg. Individuell
bedömning skall göras, men indikationen för undersökning ska beaktas i högre
utsträckning än risken för smitta i Covid-19.
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 Checklista för symtom på Covid-19
o Familjemedlemmar eller andra nära kontakter med ovanstående
symtom?
o Kontakt med person med bekräftad eller misstänkt Covid-19?
o Rest utomlands senaste 2v? Efter resa till vissa länder hanteras
patienten som misstänkt Covid-19 i 2v oavsett negativt test
(Folkhälsomyndigheten uppdaterar vilka länder detta gäller).
 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.
 Anhörig eller tolk som medföljer in på undersökningsrummet ska svara på
samma screeningfrågor men ej tempas.
 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.
Låg risk - Inga symtom, ingen kontakt med Covid-19-smittad
Hög risk – Symtom, resa till riskland eller kontakt med Covid-19-pos senaste 2v
Misstänkta smittvägar
Vid undersökning av patienter med misstänkt eller bekräftad Covid-infektion skall
skydd mot droppsmitta användas. Vid aerosolbildande procedurer tillägg av
andningsskydd.
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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.
Source control
Vid all patientnära vård inom 1 meter skall munskydd användas inom
öppenvården, munskydd och visir inom slutenvården.
Skyddsåtgärder vid endoskopi
 Låg risk
o Sedvanliga hygienrutiner. Plastförkläde (långärmat vid risk för stor
mängd förorening av kroppsvätskor), handskar, heltäckande visir
eller skyddsglasögon + munskydd IIR.
 Hög risk/verifierade fall av Covid-19
o I första hand tas ställning till om endoskopin kan flyttas fram tills
patienten är symtomfri/smittfri. Patienter/familjemedlemmar med
symtom uppmanas boka tid för provtagning på sin vårdcentral.
o Om endoskopin inte kan flyttas fram:
 Verifierade smittsamma fall endoskoperas endast på
vitalindikation
 Misstänkt Covid-19 provtas och skoperas om negativ.
Endoskopin skriver remiss och bokar ”provtagning av
patient” på infektionsmott. i Växjö, tel. 8672 (sekreterare),
alternativt kan patienten lämna provet på sin VC eller i
Ljungby.
 Vid akuta fall där det inte finns tid att invänta provsvar
endoskoperas patienten på vitalindikation.
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
med täckt ventil, visir/skyddsglasögon, handskar som går upp
över mudden/tumgreppet på rocken.
Störst risk för smitta föreligger vid avtagande av personlig skyddsutrustning, det är
viktigt att det görs på korrekt sätt. Se länk.
http://intranat/contentassets/c7c9803fc1a2486883ce58781d8f4010/corona_
skyddsklader_6.pdf
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Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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