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Læringsmål
Formål:
At Medicinsk Afdelings plejepersonale kan observere, pleje og
behandle patienter med obs COVID-19/COVID-19
Mål:
• Demonstrere systematisk vurdering af respiration
• Udføre podning for obs COVID-19
• Observere patientens respiration og udvælge egnet
iltudstyr
• Samle og anvende varmtvandsfugter/OHIO-fugter
• Demonstrere vejledning i PEP
• Demonstrere anvendelse af CPAP

Respiratorisk vurdering
• 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 iltmæting/saturation

LUNGELYDE

Måling af saturation
Pulsoximetri anvendes til at monitorere iltmætning i perifert blod. Ønskes vurdering af
patientens ventilatoriske status, suppleres med arteriel blodgas
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. kulilte
forgiftning, kan pulsoximetri måling vise falsk forhøjet
saturation. Ved icterus (høj bilirubin) kan målingen
vise falsk for lav saturation
D4: 510901

Symptomer på Corona/COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feber
Luftvejsinfektioner/vejrtrækningsproblemer
Kulderystelser
Muskelsmerter, alment ubehag
Smerter fra svælget og øvre luftveje
Hovedpine
Tør hoste
Diarré
Kvalme/ opkast

Corona/COVID-19- sygdomsforløb
Sygdomsforløb
Der ses variable sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:
• Mildt forløb : smerter fra svælget og øvre luftveje, alment ubehag, muskelsmerter og evt. let tør
hoste. Svinder spontant i løbet af 4-6 dage og personen anses derefter for at være klinisk rask.
Sjældent behov behandling fra sundhedsvæsenet.
•

Moderat alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): På 4.-7. dagen efter de første
symptomer fra øvre luftveje, begynder patienten at klage over åndenød. Samtidig forværres hoste,
og feberen kan stige. De nedre luftveje inddrages →lungebetændelse → behov for understøttende
behandling → ilt- og væskebehandling. Hospital, men uden behov for indlæggelse på intensivt
afsnit

•

Alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): Adskiller sig fra det moderate forløb ved, at
patientens lungebetændelse fortsat forværres over de følgende 2-4 dage. For sådanne patienter vil
behovet for supplerende iltbe-handling øges, og mange vil opleve, at de udtrættes og derfor får
behov for indlæggelse på intensivt afsnit til respiratorbehandling.

Der ﬁndes ingen speciﬁk behandling for infektion med ny coronavirus/COVID-19. Patienter COVID-19
kan hjælpes med medicinsk behandling for at lindre symptomerne.
( kilde: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-marts/Retningslinje_sundhedsvaesen_COVID-19_12_03_20.ashx?la=da&hash=5D9780785B76216F12BE11BDAA79126F502D5B7F)

Behandling af obs COVID-19/COVID-19
Respiration
• EWS
• Iltbehandling, mål ≥94% i
saturation (88-92% v KOL)
• PEP, udleveres til alle ved
indlæggelsesstart
• C-PAP
• Undgå overhydrering
• Inhalation(helst spacer)
og prednisolon som
vanligt til KOL-pt

Lindrende behandling
• Stillingtagen til
behandlingsniveau
• Fragmin fra start
• Paracetamol fremfor
NSAID

Svælgpodning for coronavirus
Svælgpodning anvendes ved øvre luftvejssymptomer
Trakealsekret-undersøgelse ved nedre luftvejssymptomer
Forberedelse:
Best/ord og print af PTB: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID 19) DNA/RNA, PCR, EPC kode 32076
Podningssæt: Podepind og virustransportmedium (Universal transport medium; UTM).
Plastpose, mundspatel, lygte
Værnemidler: Handsker, overtrækskittel, kirurgisk maske og øjenbeskyttelse
Podning fra svælget:
•
Podepind indføres i den bageste del af pharynx (bag ganebåndet).

•

Herefter presses podepinden mod slimhinden langs bagsiden af tonsil-lejet og føres op og ned 2 gange.

•

Placer podepinden i røret med UTM, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.
D4 626279

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).

Iltbehandling
Udstyr

Liter/flow

Fordel

Ulempe

Iltbrille

1-6 L

Effektiv til adm 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

Respirationsfrekve
ns og dybde og
afstanden fra
maske til ansigt vil
påvirke ydeevne

Kombination af ilt og
atmosfærisk luft, kan
tilpasses behovet

Masken kan blive
varm og fugtig for
patient

OHIO/varmtvands Samlet 15 L
fugter

PEP: Positive Expiratory Pressure
•
•

•

•

•

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
En fysioterapeut (eller plejepersonale?) udmåler
modstand. Typisk anbefales 10-15 respirationer x 3.
Anbefalet behandlingshyppighed:
– 3-4 gange dagligt

CPAP
(Continuous Positive Airway Pressure -kontinuerligt overtryk i luftvejene)
•

CPAP har samme formål som PEP. Forskellen er, at
patienten ved CPAP får hjælp til indåndingen idet
luftvejstrykket opretholdes gennem inspiration og
ekspiration. CPAP er derfor ikke så hård at bruge.

•

CPAP øger lungernes hvilevolumen (funktionel
residual kapacitet)

•

Øger saturationen/ PaO2

•

Øger sekret mobilisering

•

Letter respirationsmusklernes arbejde

•

CPAP kan bidrage til at forbedre absorptionen
af b
 ronchiedilaterende medicin.

•
•

CPAP skal altid ordineres af en læge
D4 retningslinje: 479395

Grundet aerosol dannelse ved C-PAP anvendes
fortrinsvis PEP-behandling til sekretmobilisering. Ved CPAP behandling af COVID-19 positive patienter
anvendes FFP2/3 maske (IHE Region Sjælland 18.3.20).

Indikationer (lægeordination)
– Hypoxi
– Pneumoni
– Atelektase
– Lungeødem
Kontraindikationer (lægefaglig vurdering)
•
Absolutte
– Pneumothorax
– Subcutant emfysem
•
Relative
– Hjertearytmi
– Hæmodynamisk ustabile patienter
– Aspirationsrisiko
•
Forsigtighed
– Svær respirationsinsufficiens
– Svær emfysem

CPAP System
Én patients udstyr (engangs):
Pulmodyne CPAP
• Tilslut CPAP systemet direkte til
iltudtaget i væggen eller til
iltbeholder. Modstand er ikke flow
afhængig ved dette system.
• Tilpas FiO2 med ca. 30%, 60%, eller
90% ved at dreje knappen, som er
placeret direkte over generatoren.
• Indstil modstand på ventilen. Der kan
vælges 3 niveauer: 5, 7½ og 10 cm
H2O.
• Modstandens størrelse vælges ud fra
hvad patienten kan klare i 5 minutter,
uden at desaturere. Revurderes af
fysioterapeut. Normalområde 5-10
cm H2O

CPAP- System
Et ”gammelt” system, som sygehuset har i reserve ved stort behov

Flergangssystem:
Whisperflow
• Saml CPAP-system, hvis ikke
akutkasse haves
• Skru den grønne manchet på
whisperflow'en fast på atm. Luft/
ilt udtag iht. lokal procedure
• Modstandens størrelse vælges ud
fra hvad patienten kan klare i 5
minutter, uden at desaturere.
Revurderes af fysioterapeut.
Normalområde 5-10 cm H2O
• Skru Flowet op på 14l/min

CPAP Procedure
•

•

•

•

Hold masken tæt til pt.s ansigt, der må
ikke slippe luft ud. Undgå tryk mod
ansigtet. (FFP2 eller FFP3 maske bæres
af personale ved C-PAP)
Giv behandling minimun 5 min.
kontinuerligt. Bør vare mellem 5-10
minutter, dog pause ved hosteanfald
Patienten skal altid monitoreres med
pulsoximeter, og personalet skal blive
hos patienten under
behandlingen grundet aspirationsrisiko.
Behandlingsfrekvens jf. ordination.
Optimal effekt opnås ved behandling
hver 2. vågne time og minimum 4 gange
i døgnet.

Øger trykket i luftvejene og bidrager
til udluftning af CO2 og opretholdelse
et tilstrækkeligt niveau af O2.

Mobilisering og lejring
• Fysisk inaktivitet kan øge
risikoen for pneumoni.
• Tidlig mobilisering er associeret
med reduceret indlæggelsestid.
• Medmindre kontraindiceret, bør
pt sidde ud af sengen minimum
20 minutter, inden for de første
24 timer efter indlæggelse og
herefter i intervaller af
tiltagende varighed

• Patienten lejres mhp.
optimal ventilation og
reduceret risiko for
aspiration.
• De fleste patienter opnår
optimal ventilation ved
eleveret rygleje til 40-45
grader

Dokumentation
Klinisk vurdering af respiration dokumenteres i SP: EWS, respirationsmønster,
respirationslyde og hoste
Respiratoriske handlinger dokumenteres, herunder effekt af iltbehandling, PEP og
CPAP
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