Handläggning av patienter med misstänkt/konstaterad Covid 19 på KIC
1. Syfte och omfattning
Avser all personal som handlägger patienter med misstänkt Covid 19 med indikation
för coronarangio eller pacemakeroperation.
2. Allmänt

Covid-19 är en samhälls och allmänfarlig sjukdom som behöver handläggas korrekt för att
minimera smittspridning. Se rutin Covid-19 handläggning Region Gävleborg på Plexus

3. Ansvar och roller
Verksamhetschef ansvarar för att rutinen är känd och tillämpad inom
verksamheten.
4. Handläggning av hjärtpatienter med Covid 19 som omedelbart ska till KIC
Vid Mobimedanrop ska personal kontrollera i fall patienten eller dennes anhöriga har
symtom på Covid 19.
Om misstanke finns om Covid 19 ska KIC personal så fort som möjligt bli informerade
om detta, för att kunna förbereda opsal 1 vilket blir Covid 19 sal. Personal på KIC
följer sedan C-ops lathund angående Covid 19 på operationssal.
Om PCi salen inte är redo, ska patienten vårdas på sal 1 eller 19 på
HIA/Hjärtavdelning i väntan på undersökning. Inneliggande patienter eller patienter
på akuten ska vara kvar till salen är redo.
Vid transport av patienten till och från KIC ska korridoren användas, det vill säga inte
ske genom HIA. Meddela samtidigt städ som ska följa med och städa alla tagytor
under transporten. Se rutin Covid 19 4.5.7
I det fall det finns patient på opsal 2 inne på KIC, ska den patienten avslutas och
transporteras tillbaka till avdelning innan Covid 19 patient tas in. Om detta inte är
möjligt måste patienten stanna kvar på opsal 2 till Covid 19 patienten är inne på PCI
sal, dörren stängd och tagytorna är städade.
5. Handläggning av patient med Covid 19 på KIC
Alla misstänkta Covid 19 patienter ska opereras på sal 1. Personalen på KIC följer
riktlinjerna från C- ops lathund. Begränsa antalet personal inne på sal. Om möjligt ska
det vara en patientansvarig sjuksköterska, en steril sjuksköterska samt en
materialansvarig sjuksköterska. Sätt upp lapp på dörren till slussen om Covid 19
smittad patient.
All utrustning som inte ska användas under operation flyttas till läkarexpeditionen. Se
lathund.
Lägg ut grön absorberande matta med vircon i ingången till opsal 1. Finns i
ytterförrådet. Ta fram covidlådan, men och ta ur det som förväntas behövas från

tarettvagnen i första hand. Se till att filter till andningsballongen för narkos finns till
hands.
Påklädning av skyddsutrustning, se lathund samt bildförklaring.
Under operationen viktigt att särskilja patientansvarig och materialansvarig
sjuksköterska. Patientansvarig sjuksköterska ska vara placerad på patientens vänstra
sida för att minska risken för smittspridning, All dokumentation ske i Melior. Använd
inte rapportbladet.
Vid händelse av HLR ska den sterila sjuksköterskan i väntan på personal hjälpa
patientansvarig sjuksköterska. Pocketmask ska inte användas.

6. Eftervård av akut patient från KIC med Covid 19
PCI operatör beslutar var patienten ska vårdas. Stabil patient flyttas direkt till Covid 19
avdelning. Instabil patient ska vårdas på sal 1 HIA. Om patienten ska vårdas på Covid
19 ska PCI operatören lämna rapport till ansvarig läkare på avdelningen. Under jourtid
rapporteras patienten till primärjouren. PCI operatören ska då ansvara för att läkemedel
blir inskrivna i Melior.
Kontakta städ samt transport i god tid, se rutin Covid 19 4.5.8.
Patientansvarig sjuksköterska från PCI lab följer med ”covid tåget”

7. Avklädning, Avveckling och städning
Följ lathund från c-op.
Alla blykläder måste spritas av.
Beställ städning av operationssalen på tel (026-1) 53 000. Lokalvården är tillgänglig
dygnet runt.

