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Checklista för screening för covid-19 innan
operation
Gäller för: Region Kronoberg
Riskbedömning 1–2 dagar före operation
Alla elektiva och akuta patienter som befinner sig i hemmet i väntan på operation
riskbedöms per telefon 1-2 dagar innan operation. Inneliggande patienter
riskbedöms på avdelningen. Dokumentation sker under Aktiviteter i
Operationsanmälan. Vid positivt screeningresultat kontaktas operatör för
bedömning enligt nedan.
Riskbedömning operationsdagen
För slutenvårds patienter sker samma riskbedömning igen vid ankomst till
slussen. Inneliggande patienter både elektiva och akuta riskbedöms på
avdelningen. Dokumentation sker under Aktiviteter i Operationsanmälan. Vid
positivt screeningresultat kontaktas operatör för bedömning enligt nedan.
På preop sker riskbedömning på både elektiva och akuta dagkirurgiska patienter.
Dokumentation sker på Anestesijournal under Anm/info. Vid positivt
screeningresultat kontaktas operatör för bedömning enligt nedan.
Vid Ja på någon screeningfråga och/eller feber > 38 o och/eller saturation <92 %
hanteras patient enligt Rutin gällande kirurgi under covid-19-pandemin
1. Kontakt med operatör eller ansvarig läkare på opererande klinik.
a. Hantering enligt nedan:
i. Opererande klinik tar ställning till om operationen kan
flyttas fram.
ii. Patienten provtas och opereras om Covid-19 negativ.
Kontakta gärna infektionskliniken för diskussion. Kan
även gälla vid tveksamhet om patienten ska klassas som
hög risk eller inte.
iii. Patienten opereras ändå gäller ffa vid akuta trauman och
andra akuta tillstånd som inte hinner riskbedömas eller
provtas innan kirurgi.
iv. Dessa ska räknas och hanteras som misstänkt Covid-infektion.
b. Screening positiv men efter genomgång (operatör, anestesiolog
och eventuellt infektionskonsult) finns annan övertygande
förklaring till detta och patienten bedöms inte ha aktuell
covidinfektion (låg risk).

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Patient ID:
Screeningtillfälle

Preop

Operationsdagen


Ansvarig personal

Datum


Klockslag

Screeningfrågor
Fråga patienten om de har symtom enligt nedan:
Hosta
Feber
Andningsbesvär
Snuva eller nästäppa
Halsont/besvär (”kill i halsen”)
Huvudvärk
Muskel- och ledvärk
Avsaknad av lukt och smak
Andra diffusa nytillkomna symtom som till
exempel trötthet,
yrsel, sjukdomskänsla, tryck över bröstet
Illamående/diarréer, oftast tillsammans med
andra symtom (var observant på magsjuka)

☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja

☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej

☐ Ja

☐ Nej

Familjemedlemmar eller andra nära kontakter med ovanstående symtom?
☐ Ja

☐ Nej

Kontakt med person med bekräftad eller misstänkt Covidinfektion?
☐ Ja

☐ Nej

Rest utomlands senaste 2 v?
☐ Ja

Land:

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.

☐ Nej
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Temperatur

°C
Saturation

%
Resultat av screeningen
☐ Hög risk

Kontakt med läkare

☐ Låg risk

Beslut
☐ Hög risk

☐ Låg risk

Eventuell anhörig eller tolk som medföljer till slussen/preop ska genomgå
samma screeningfrågor.

Läggs i journal och slängs när patienten går hem.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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