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Formål
At plejepersonale kan observere, pleje og behandle patienter med obs COVID-19/COVID-19

Læringsmål
•

Viden om sygdoms- og symptombillede

•

Demonstrere systematisk vurdering af respiration

•

Kendskab til og kunne udvælge sygeplejeinterventioner og iltudstyr

•

Forståelse for væskebalance og anvende væskeregnskab/væskeskema

•

Kendskab til A-punktur (analyseapp og basal aflæsning)

•

Demonstrere vejledning i PEP

•

Sygeplejersker: Viden om og kompetencer til administration af den medicinske behandling

Kompetencer


Kunne observere og pleje patienten med obs COVID-19/COVID-19



Kende sygeplejeinterventioner og opstarte iltudstyr



Basal kendskab til A-punktur



Kunne føre væskeskema



Vejlede i PEP



Sygeplejerske: Varetage den medicinske behandling
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Baggrund
Dette forberedelsesmateriale bygger på den, på nuværende tidspunkt, bedst tilgængelige viden, kliniske
retningslinjer og praktiske erfaringer om plejen af patienten indlagt med COVID-19 på et sengeafsnit. Da COVID-19
stadig er en forholdsvis ny sygdom, udvikler evidensen sig løbende.
Coronavirus og COVID-19 blev første gang identificeret under et udbrud af svære luftvejsinfektioner i december 2019
i den kinesiske millionby Wuhan. COVID-19 skyldes luftvejsinfektion med Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 minder om SARS-CoV og MERS-CoV, men er ikke tidligere fundet hos
mennesker, og derfor er verdensbefolkningen modtagelig for smitte. Virus spredes ved dråbesmitte og via
overflader. Den mediane inkubationstid er ca. 5,2 døgn. Blandt alle smittede er dødeligheden af sygdommen 0,3-1%
(Infection Fatality Rate (IFR)), 14% udvikler svær sygdom, der kræver indlæggelse og 5% kræver indlæggelse på
intensiv afdeling (Dansk Lungemedicinsk Selskab 2020).

Definition
COVID-19 er en corona virus sygdom forårsaget af virussen; Severe Adult Respiratory Syndrome Corona Virus 2
(SARS-CoV-2, her benævnt coronavirus) (Dansk Selskab for Infektionsmedicin 2020).

Sygdomsforløb
Der ses variable symptomer og sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:
Mild sygdom: Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer. De mest almindelige initiale
symptomer på COVID-19 er feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men knap så hyppige symptomer, inkluderer
symptomer fra øvre luftveje (tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse,
sjældnere ørepine), generelle symptomer (hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter), symptomer fra mave-tarm
(appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter) eller symptomer fra hud (udslæt, i det tidlige stadie oftest
vesikulære eller maculopapuløse, evt. eksematøse). Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske
forløb med hurtigt indsættende funktionstab fx kognitivt, i gangfunktion og i ADL funktioner (praktisk funktionsevne i
hverdagen) eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19. De fleste oplever bedring i løbet af 3-7 dage.
Der kan dog i flere uger være vedvarende uspecifikke symptomer som træthed, koncentrationsbesvær og varierende
temperaturforhøjelse, som forværres ved anstrengelse. Paraklinisk er det milde sygdomsforløb typisk associeret med
let til moderat forhøjet CRP. Sjældent ses trombocytopeni, lymfopeni eller aktivering af koagulationssystemet.
Moderat sygdom (dvs. indlæggelseskrævende): For de patienter der udvikler moderat sygdom er det karakteristisk
at de gradvist, over dage, udvikler symptomer på lungebetændelse. Mindre hyppigt ses også almen svækkelse,
væskemangel fx pga. almen svækkelse eller sekundært til diarre, symptomer fra centralnervesystemet fx vedvarende
svær hovedpine, lysskyhed og evt. nedsat kognitiv funktion og sjældent tromboembolisk sygdom. Den mediane tid
fra symptomdebut til indlæggelse er 6 dage, med et spænd fra 3 til 12.
Alvorlig sygdom (dvs. behov for overførsel til intensiv behandling, herunder evt. respirator og ultimativt ECMO
behandling): For de patienter der udvikler alvorlig sygdom er det karakteristisk at de udvikler lungesvigt, der kan
udvikle sig hurtigt hos patienter, der ellers har været stabile i timerne op til. Derudover kan forløbet kompliceres af
tromboembolisk sygdom. Hvis der sker progression fra moderat til alvorlig sygdom sker det 3-8 dage efter patienten
har udviklet moderat sygdom. Faresignaler ift. udvikling af alvorlig sygdom er tiltagende iltbehov for at holde en iltmætning på 93%, høj og stigende respirationsfrekvens (20-35/min), stigende CRP og evt. D-dimer øgning samt
faldende lymfocyttal.
Andelen af COVID-19 patienter, der udvikler moderat og alvorlig sygdom, varierer ift. aldersgrupper. Blandt yngre
patienter er andelen meget lav, mens den er høj (op til 50-80%) i den ældre del af befolkningen (SST okt. 2020).
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Symptomer på COVID-19
Oversigt over symptomer på COVID-19:
Mest almindelige symptomer
Hvor ofte optræder det?
Feber
77%
Tør hoste

68%

Vejrtrækningsbesvær

38%

Mindre hyppige symptomer
Tab af lugte- og smagssans

Hvor ofte optræder det?
41%

Træthed

30%

Trykken for brystet
Symptomer fra mave-tarm-kanalen

23%
20%

Muskelsmerter
Ledsmerter
Opspyt ved hoste
Ondt i halsen
Hovedpine
Svimmelhed
Neurologiske symptomer
Øjensymptomer

17%
11%
18%
16%
16%
11%
11%
11%

Andre oplysninger
Hos børn kan feberen godt være
fraværende eller kortvarig.
Hos børn er hoste mindre
almindeligt, mens det hos spædbørn
er et meget almindeligt symptom.
Hos voksne kan hosten fortsætte i
flere uger efter de første
symptomer.
Vejrtrækningsbesvær opstår typisk
5-8 dage efter de første symptomer.
Andre oplysninger
De fleste får sanserne igen indenfor
fire uger.
Træthed og udmattelse kan hos
nogle være meget udtalt og
langvarigt.
Det er især symptomer som nedsat
appetit, kvalme og opkast.

Øjensymptomer er som oftest milde
og varer i 4-14 dage uden
komplikationer.
(BMJ Best Practise 2020)

De hyppigste symptomer er feber, tør hoste, træthed og muskelsmerter samt øget sputum. En del bemærker
nedsat/ændret smags -og lugtesans. Mindre hyppige symptomer er hovedpine, diarre og ved sygdomsprogression
ses også åndenød. Nogle symptomer ses ikke ved indlæggelse, f.eks. ses feber formentlig kun hos ca. halvdelen af de
patienter der indlægges. Der bør være særlig opmærksomhed på patienter med kroniske sygdomme. Det skal
bemærkes, at patienterne senere kan udvikle respirationssvigt (Dansk Lungemedicinsk Selskab).
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Sygeplejeinterventioner
Ernæring
Patienter indlagt med COVID-19 er i risiko for underernæring. De typiske COVID-19 symptomer, der kan påvirke
kostindtaget er:
-Respiratoriske udfordringer som hoste, dyspnø og udtørrede slimhinder pga ilt kan hæmme indtag af mad og drikke.
-Tab af smag og lugtesans kan påvirke appetitten og lysten til at spise.
-Feber kan øge ernæringsbehovet og det inflammatoriske respons kan reducere appetitten.
-Træthed og svaghed kan påvirke patientens evne til at udføre dagligdags handlinger, såsom at spise og drikke.
-Indtagelse af måltider alene på isolationsstuen kan også påvirke lysten til at spise (Holdoway 2020).
Alle patienter skal derfor ernæringsscreenes indenfor 24 timer efter ankomst. Alle patienter, der er i ernæringsrisiko
(score 3 eller derover) kostregistreres 1-2 døgn.
Alle patienter, der kan spise selv, tilbydes 5-6 mindre måltider dagligt, med særligt fokus på mellemmåltider og
gerne med brug af ernæringsdrikke. Klinisk diætist udarbejder dagkostforslag til alle patienter, der er i
ernæringsrisiko (score 3 eller derover), som ikke kan indtage mindst 75% af estimeret energi -og proteinbehov.
Ernæringsplanen justeres løbende med udgansgpunkt i patientens behov.
Ved behov for supplerende eller fuld sondeernæring, udarbejder klinisk diætist plan for dette (D4 629464).
Mobilisering
På grund af isolation og dyspnø er patienterne i risiko for immobilisering og deraf følgende risiko for udvikling af
pneumoni, atelektase og thromber. Derudover er patienterne også i risiko for at få COVID-relateret pneumoni.
Derfor er det vigtigt at mobilisere patienten. Det anbefales, at patienten sidder ude af sengen minimum 30-60
minutter 3 gange dagligt, eller så meget, som det er muligt. Ved sengeleje lejres patienten mhp. optimal ventilation.
De fleste patienter opnår optimal ventilation ved eleveret rygleje til 40-45 grader (Ergo- og Fysioterapien SUH 2020).
Diarre
Diarre er et hyppigt symptom hos COVID-patienter. Patienternes afføring observeres og dokumenteres i SP.
Psykisk
At være indlagt med COVID-19 kan give anledning til bekymring, ensomhed og angst, da det stadig er en forholdsvis
ukendt sygdom, hvor behandlingen endnu er under udvikling. Patienterne er isoleret med begrænset mulighed for
besøg af pårørende og personalet forsøger også at begrænse besøg på stuen bl.a. pga brug af værnemidler.
Derudover kan patienterne i medierne følge historier om COVID-19 pandemien verden over. Patienterne kan derfor
have brug for psykisk støtte af personalet (Rubinelli, S, 2020). Sygehuspræsterne kan også kontaktes med henblik på
samtaler med patienten på isolationsstuen. Patienterne opfordres derudover til at anvende mobil eller Ipad til
kontakt med pårørende. Lokalt har der været gode erfaringer med at anvende mobil med medhør ved stuegang, så
pårørende har mulighed for at blive medinddraget, uden fysisk tilstedeværelse.
Ældre patienter bør derudover observeres for tegn på delirium. Delirium er jævnligt forekommende hos ældre
patienter indlagt med COVID-19 og er stærkt associeret med død under indlæggelse. Delirium er derfor en
alarmerende prognostisk indikator hos ældre patienter (Marengoni, A et al 2020).
Behandlingsniveau
Behandlingsniveau vurderes tidligt i indlæggelsesforløbet og journalføres for alle patienter med påvist COVID-19 (D4
642292).
Palliation
Palliative tiltag iværksættes ved manglende bedring eller forværring hos patienter med begrænset
behandlingsniveau. Iltbehandling er i dette tilfælde kun indiceret for at lindre dyspnø
Ved angst i den palliative fase, kan lindrende s.c. p.n. morfin og/eller stesolid ordineres og gives.
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Respiratorisk vurdering
ABCDE
ABCDE er et effektivt redskab til en hurtig og struktureret vurdering af en kritisk syg patient med henblik på
prioritering af behandlingstiltag, så det mest livstruende behandles først. Metoden hjælper den
sundhedsprofessionelle med at prioritere undersøgelser og behandlingstiltag og giver hurtigt et indtryk af, hvor
alvorlig situationen er. ABCDE-tilgangen er ikke kun en undersøgelse, men omfatter også simple, men ofte
livreddende behandlingstiltag. Principperne for ABCDE-tilgangen er basale og kan anvendes af alle
sundhedsprofessionelle (Thim, T. 2010).Lommekort fra D4 EWS 510759:
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Når B – Breathing vurderes hos patienten,
kan Se – Lyt – Føl anvendes:
• Se på respirationen (besværet,
egal, dybde, brug af
hjælpemuskler, andet?)
•

Lyt til respirationen (snorkende,
rallende, sekret og hoste andet?)

•

Føl er pt varm og tør, svedende,
central /perifer cyanose?

•

Tæl respirationsfrekvens

•

Mål iltmætning/saturation

Early Warning Score (EWS)
Det er kendt, at tidlig opsporing af advarselssignaler i de vitale værdier kan redde menneskeliv.
En systematisk observation af vitalværdier hos indlagte patienter, vil gøre det muligt, at identificere en stor del af de
kritiske syge, så tidligt i forløbet, at der bliver tid til at handle, inden sygdommen udvikler sig livstruende
(Patientombuddet, 2014).
Formålet med EWS er ifølge den tværregionale D4 retningslinje omhandlende EWS (D4: 510759):
 At sikre rettidig og ensartet vurdering og identifikation af begyndende udvikling af kritisk sygdom hos
indlagte patienter.
 At der tidligt opspores og rettidigt iværksættes relevante handlinger på baggrund af konstaterede
forværringer i indlagte patienters tilstand.
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En af forudsætningerne for at kunne optimere et forløb, der potentielt
kan blive kritisk, er systematisk måling og dokumentation af
vitalparametre, De fysiologiske vitale værdier er: Respirationsfrekvens,
iltmætning, blodtryk, puls, bevidsthedsniveau og temperatur. Disse
vitalparametre er udvalgt, da det har vist sig, at afvigende værdier er
associeret med øget mortalitet for indlagte patienter. Medical
Emergency Teams (MAT) tilkaldes på baggrund af definerede afvigelser af
de fem førstnævnte vitalparametre (Sestoft 2010).
Ved registrering af fysiologiske vitale parametre er det vigtigt, at
afvigende værdier fører til handling og at disse handlinger
dokumenteres, jf. D4: 510759.
Forudsætningen herfor er, at den som foretager registreringen erkender, at værdierne er afvigende (Oakey RJ, Slade
V, 2006). Et kvalitativ studie fra 2009 omkring sygeplejerskers rolle i forbindelse med måling af vitale parametre og
erkendelsen af målingen viser, at erkendelse af forværringer sker via tre processer, herunder:


Intuition



Når familie eller patienter udtrykker usikkerhed



Rutineobservationer

Et af de mere epokegørende fund i det kvalitative studie var, at sygeplejersker ventede med at kalde, til patienten
var blevet dårligere. Sygeplejersken og lægens forhold indbyrdes var afgørende for, hvordan sygeplejersken opnåede
tryghed i rapporteringen af EWS værdierne. Manglende erfaring ved fx yngre læger oplevede sygeplejerskerne som
en barriere for at de selv tog affære og dermed undlod at kalde hjælp. Desuden undlod sygeplejerskerne at kalde
hjælp til patienter med kroniske respiratoriske lidelser, selvom de udløste kriterier for et MAT kald. Hvis
sygeplejersker følte, at en patient ikke burde genoplives, var de mere tilbøjelige til at kalde MAT, så de kunne tage
beslutningen, hvis afdelingslægen ikke ville (Odell M 2009).

Måling af saturation
Pulsoximetri anvendes til at monitorere iltmætning i perifert blod.
Ønskes vurdering af patientens ventilatoriske status, suppleres med
arteriel blodgas/A-punktur.
Målemetodens begrænsninger og fejlkilder
Der udvises særlig opmærksomhed og konfereres eventuelt med en
læge, hvis:
• Pt er hypo- eller hyperterm
• Pt har lav hæmoglobin
• Pt er perifert kold (vasokonstriktionen medfører reduceret
pulsation)
• Saturationen viser 80-85% eller derunder, da pulsoximetri så er en usikker målemetode
• Pt er cerebralt påvirket og fremtræder sløv, da pCO2 kan være høj
• Ved visse andre diagnoser eller tilstande, som f.eks. kulilteforgiftning, kan pulsoximetri måling vise falsk
forhøjet saturation. Ved icterus (høj bilirubin) kan målingen vise falsk for lav saturation (D4: 510901).
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Iltbehandling
Målsætning ved obs COVID-19/COVID-19: ≥94% i iltmætning (perifert målt) (Dansk Selskab for Infektionsmedicin,
23.3.20)
Generel målsætning:
-En iltmætning på 94-98 % er målet for den akut syge voksne med nedsat iltmætning.
-En iltmætning på 88-92% er målet for den akut syge patient voksne med nedsat iltmætning der har KOL og/eller
svær adipøsitas.
Anvend ikke iltbehandling rutinemæssigt til akut syge voksne patienter med normal iltmætning, da der ikke er sikre
fordele ved behandlingen, og iltbehandling muligvis øger risiko for død (SST 2019, NKR).

Iltudstyr
Valg af iltudstyr afhænger af patientens iltbehov, vejrtrækningsmønster og komfort

Udstyr

Liter

Fordel

Ulempe

Iltbrille

1-6 L

Effektiv til
administration af lave
iltkoncentrationer

Maks iltkoncentration
40%
Udtørring af slimhinder

Oxymask

1-15 L

Kan bruges ved
vejrtrækning både
gennem næse og mund
Åbent system
reducerer risikoen for
genånding af CO2

Respirationsfrekvens
og dybde og afstanden
fra maske til ansigt vil
påvirke ydeevne

Optiflowiltbrille

6-15 L

Muligt at spise og
drikke

Koster ca. 100 kr/stk
Ufleksibel slange

OHIO/
Varmvandsfugter

Samlet 15
L atm/ilt
Op til 30 L
ved
dobbelt iltaggregat

Kombination af ilt og
atmosfærisk luft, kan
tilpasses iltbehovet

Masken kan blive fugtig
og varm.
Kræver atmosfærisk
luft-udtag på stuen.
Dette findes ikke på
alle stuer
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A-punktur
COVID-patienter med iltbehov over 5 l skal have taget
daglig arteriepunktur(A-pkt), ligeledes ved forværring (D4
642292).
Læge eller sygeplejerske tager selve A-punkturen, som
bliver analyseret på et ABL-apparat, enten i
sengeafsnittet eller på klinisk biokemisk afdeling. A-pkt.
skal analyseres umiddelbart efter prøvetagningen. Når Apkt er analyseret i apperatet, printes automatisk en
svarkvittering og svaret overgår også til SP.
Arterieblodanalyse kan give vigtig information om
blodgasser, syre-base-status, blodsukkerniveau,
elektrolytforhold og hæmoglobinkoncentration.
Blodgasværdierne består af partialtrykket af oxygen
(PaO2), hæmoglobinets oxygenmætning (SaO2) og
partialtrykket af kuldioxid, (PaCO2).

A-punktur tages på arterielt blod og anvendes til:
– Vurdering af oxygenering/iltmætning (SaO2)
– Vurdering af eventuel CO2-ophobning (PaCO2)
– Vurdering af iltoptagelsen i lungerne (PO2)
– Måle syre-base forhold (pH-værdi) i blodet.
• Blodets pH-værdi har stor betydning for alle cellers funktion og er derfor reguleret snævert omkring
en værdi på 7,35 – 7,45
• Værdier <7,0 og >7,8 er forbundet med livsfare
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PEP
PEP (Positive Expiratory Pressure/positivt tryk under udånding).
Alle COVID-patienter skal have udleveret og instrueres i PEP-fløjte ved
indlæggelsesstart. Formålet er:
 PEP løsner sekret i luftvejene, kan forebygge pneumoni, og
forbedre oxygenering
 Ved PEP udånder man mod en modstand, hvilket skaber overtryk
i luftvejen. Derved åbnes alveoler og sekret løsnes, så det lettere
kan stødes eller hostes op.
 Stødning er en vigtig del af brugen af PEP. Ved stødning laves
en kraftig, lang udånding, hvorved sekretet nemmere
transporteres op. Stødning er en mere kontrolleret og en
mindre anstrengende teknik til at fjerne slim, end hoste er.
 PEP anvendes til behandling af ukompliceret pneumoni samt
profylakse hos patienter i risiko for udvikling af pneumoni
Patienten får patientinformationen udleveret og instrueres i
anvendelse:
 Patienten skal sidde så højt oppe som muligt med ret ryg, gerne på
sengekant eller i stol.
 Vejret trækkes gennem fløjten.
 Læberne lukkes om mundstykkket og vejret trækkes gennem munden
 Udåndingen skal være aktiv, puste kraftigt
 Indåndingen skal foregå dybt, lidt dybere end normalt
Varighed:
 vejret trækkes i PEP-fløjten i 5 min. Der må holdes pauser undervejs, men skal bruges så meget som muligt.
Indstilling af modstand:
 Modstanden (den røde streg) skal indstilles, så patienten kan gennemføre træningen i 5 min med dyb
inspiration i det normale vejrtrækningstempo.
 Der startes med modstand 7
 Det skal føles moderat hårdt og patienten må være let træt bagefter.
 Har træningen været let, kan modstandn øges 1-2 grader næste gang
Hyppighed:
 Efter 2 timer har træningen med PEP ikke længere effekt ift. slimløsning og træningen bør derfor gentages
efter 2 timer.
 Hvis patienten kan, må der gerne trænes længere tid og hyppigere – uden udmattelse. (Ergo- og
Fysioterapien SUH 2020)
Rengøring:
PEP-fløjten skal skilles i 3 dele og rengøres 1 gang dagligt i varmt vand med opvaskemiddel. Skylles grundigt og
tørres af.
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Væskebalance og væskeregnskab/væskeskema
Der tilstræbes konservativ/restriktiv væskebehandling hos
alle indlagte patienter med COVID-19 (DSI 2020). Det er
vigtigt at alle patienter med en indlæggelseskrævende
COVID-19 infektion behandles forsigtigt i forhold til
væskebehandling, det gælder både intravenøs væske og
væske der indtages pr. os. For meget væske kan
forværre oxygeneringen, føre til overhydrering og i
værste fald medføre at patienten udvikler lungeødem
og respirationssvigt (WHO 2020).
Alle patienter vejes dagligt for på den måde at kunne
opspore en tidlig vægtøgning i tilfælde af
overhydrering. Alle patienter vejes om morgenen
inden morgenmad og på den samme vægt hver
gang, for at undgå fejlmålinger.
Der skal føres væskeskema på alle indlagte
patienter med COVID-19 og i nogle tilfælde
ordineres der væskerestriktion. Det kan
eksempelvis være hos patienter med hjertesvigt,
der har en særlig risiko ved overhydrering. Som
udgangspunkt føres der almindeligt
væskeskema, hvor registrering af indgift
dokumenteres. Ved udvidet væskeskema/stort
væskeskema registreres udgift også. Hvis der
anvendes papirvæskeskema, skal det ligge udenfor stuen for at
undgå smitterisiko. Ligger det på stuen må det ikke tages ud af stuen igen.
Papirvæskeskemaet bruges kun til at registrere væskeindtag pr. os.
Væskedøgnet i Sundhedsplatformen er anderledes i forhold til personalets vagter. Bemærk at indgift/udgift opgøres
tre gange i døgnet klokken 14.00, 22.00 og 06.00 og
ny periode starter kl. 14.01, 22.01 og 06.01 (Sundhedsplatformen).
Det betyder, at når man f.eks. dokumenterer patientens væskeindtag i en dagvagt,
skal man opgøre skemaet senest klokken 14.00 og ikke først klokken 15.00, da det ellers registreres som indtaget i
aftenvagten.
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IV væske
Når der gives IV væske til indlagte COVID-19 patienter er det ligesom med væske pr. os. vigtigt at dokumentere så
det indgår i patientens samlede væskeindtag. I SP findes der er en fane/aktivitet hvor man kan overvåge patientens
ind- og udgift og få et overblik over døgnet.

Man kan også tilgå Vurderingsskemaet under fanen Indgift/udgift og her får man et mere detaljeret billede af hvad
der er registreret som eksempelvis indgift, i form af volumen pr. os. IV medicin og andre IV væsker.

Når man har hængt en IV væske op inde hos patienten skal man efterfølgende tjekket at den er registreret korrekt i
SP, både i MDA modulet og i vurderingsskemaet:
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I ovenstående tilfælde er der ophængt NATRIUMKLORID 1000 ml hos patienten klokken 09.00. Når infusionen er
løbet ind, er det vigtigt, at afslutte infusionen korrekt, så det kan ses i patientens samlede væskeregnskab for
døgnet. Det gøres på følgende måde:
Gå til MDA og vælg fanen IV og injektioner. Placer musen i det tidsrum infusionen afsluttet, f.eks. klokken 11.00.

Tryk herefter på feltet og vælg en ny MDA-handling, Afsluttet/fuldført og tryk herefter Acceptér.
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1
2

Angiv hvad tid infusionen er afsluttet og klik Acceptér.

1

2

Nu ser billedet således ud og man kan nu se at en NATRIUMKLORID 1000 ml er opsat klokken 06.48 og afsluttet
klokken 09.00:
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For at sikre at MDA snakker sammen med vurderingsskemaet og registrerer IV væsken korrekt i SP, skal der
yderligere dokumenteres vurderingsskemaet: Gå til Vurderingsskema, fanen Indgift/udgift og find IV væske
NATRIUMKLORID 1000 ml:

I kolonnen klokken 09:00 hvor den afsluttede registrering er dokumenteret, skal der nu skrives ind, at der er indgivet
en volumen på 1000 ml. Dette gøres ved at stille sig i feltet Volumen indgivet (ml) (I/U), skrive 1000 og trykke enter.

IV væsken er nu afsluttet korrekt og registreringen kan ses i patientens samlede væskeregnskab for døgnet. Det
samme skal man gøre, hvis man skal afslutte IV medicin som f.eks. Remdesivir eller Pip/Tazo.
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Medicinsk behandling
Der findes endnu ingen endelig godkendt behandling af COVID-19 i Europa. Det europæiske medicinalagentur (EMA)
har dog vurderet, at dexamethason og remdesivir kan bruges til behandling af patienter med covid-19, der har brug
for supplerende iltbehandling.
Remdesivir
Remdesivir, en RNA polymerase
inhibitor er et antiviralt middel, der
har en bred antiviral effekt overfor
mange forskellige typer af
coronavirus, inklusive SARS og MERS.
Foreløbige undersøgelser viser, at
remdisivir forkorter
sygdomsvarigheden hos patienter
med COVID-19 og nedsætter risiko for
død.
Indikation: Hypoksisk COVID-19
pneumoni. Indikationen stilles i
samråd med infektionsmedicinsk
bagvagt i Roskilde.
Dosering: Første døgn intravenøs
Remdesivir® 200 mg, og herefter 100
mg dagligt i yderligere 4 dage.
Seponeres ved udskrivelse (D4
642292).
Infusion:
Remdesivir administreres som intravenøs infusion efter opløsning af pulveret med sterilt vand og efterfølgende
fortynding i 100-250 ml isotonisk natriumklorid – se IV-vejledning.
Må ikke gives som bolus.
Indgiftshastighed: 30-120 minutter
Dexamethason
Dexamethason er et glukokortikoid (syntetisk steorid). Resultater fra flere randomiserede studier har vist, at
behandling af COVID-19 infektion med steroid reducerer dødeligheden for patienter med behov for ilt.
Indikation: Hypoksisk COVID-19 pneumoni
Dosering: Ved oral dosering: tablet dexamethason 6 mg dagligt i op til 10 dage. Seponeres ved udskrivelse.
Ved intravenøs dosering: injektion Dexavit 7.2* mg dagligt i op til 10 dage. Seponeres ved udskrivelse. (D4 642292).
Da behandlingen er højdosis steroid, anbefales det, at måle HbA1C ved opstart. Ved kendt diabetes skal patienten
have målt BS fast (D4 600277)
Trombeprofylakse
COVID er forbundet med en forhøjet risiko for venøse tromboembolier. Alle indlagte COVID-19 patienter skal derfor
opstartes i Fragmin i profylaktiske doser (5.000 IE subkutant). Patienterne kan dog stadig udvikle embolier. Der skal
derfor være en opmærksomhed på patientens dyspnø, som hurtigt kan forværres og en lav tærskel for udredning for
dyb venetrombose (DVT) og lungemeboli (LE) ) (D4 642292).
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