
  [Skriv här] 

Handkirurgisk verksamhet under Covid-19-pandemin 
 
Under coronaviruspandemin kommer fokus ligga på att hantera patienter i behov av handkirurgisk 
vård med subakut/akut medicinsk prioritet. Alternativa konservativa behandlings metoder bör 
övervägas och antal polikliniska besök minimeras. Målet är att erbjuda bästa möjliga vårdnivå i 
förhållande till tillgängliga resurser så att övrig sjukvård belastas så lite som möjligt. Vi får vara 
beredda på att vi kan nå en nivå när det finns mycket lite resurser tillgängliga.  
Svensk handkirurgisk förening (SHF) har utformat ett praktiskt stöd vid omställningen för 
handkirurgiska enheter som utgår från The British Society for Surgery of the Hand och är 
kompletterat med tidiga erfarenheter utifrån svenska förhållanden:  
https://www.bssh.ac.uk/about/news/163/covid19_resources_for_members 
 
Dessa strategier kan övervägas när eskaleringsnivån ökar, när risk för smittspridning till patienter är 
stor eller om det råder kapacitetsbrist pga begränsat personalantal.  
 
Förberedelser/organisationsförändringar för omhändertagande av patienter i behov av 
handkirurgisk behandling. 

1. Upprätta en funktion för daglig ledning där överläkare eller erfaren specialist med medicinskt 
ledningsansvar leder arbetet tillsammans med övriga nyckelpersoner. Förändringar sker 
dagligen och det är viktigt att många håller sig uppdaterade. Planera för uthållighet och se 
över vilka resurser som behövs dagligen för att möta behoven 

2. Stryk alla ordinarie möten och minimera rondande. 
3. Upprätta en säker kanal för daglig information till och mellan medarbetare, tex mail, 

Whatsapp, intranät. 
4. Sjukvården behöver ställa om för ökat antal intensivvårdsplatser och Covid-slutenvård enligt 

regionala/lokala eskalering planer. Det kommer att ge dominoeffekter i alla verksamheter 
och delar av personalen kan omställas för tjänstgöring på annat ställe. Agera utan prestige 
och överväg möjligheter till taskshifting. 

5. Fundera på om personal som genomgått bekräftad Covid-19 infektion utgör en särskild 
resurs? 

6. Minimera fysisk närvaro av läkare/personal när det inte behövs och minska därmed risk för 
smittspridning. 

7. Ge all personal möjlighet till återhämtning om möjlighet finns i förhållande till aktuellt behov 
och eskaleringsgrad.  Överväg jourkompledigt och semester men försök arbeta efter 
frivillighet i den mån det går. 

8. Fysiska patientbesök bör minimeras och ersättas i möjligaste mån av telefon- eller 
videobesök.  

o Seniora el pensionerade kollegor kan avlasta med telefonrådgivning. 
o Akuta remisspatienter kan bedömas via video eller telefon i hemmet. 

9. Förbered snabbt omhändertagande av akuta fall som triageras till handkirurgisk vård och 
behandling via akutmottagning. 

10. Alla patienter som bedöms ha behov av operation bör bedömas tillsammans med medicinskt 
ansvarig överläkare eller bakjour. 

11. Separera flöden av akuta patienter med misstänkt eller bekräftad covidsmitta från friska 
patienter. 

12. Anpassa vårdprocesserna så att bedömning, behandling och efterbehandling kan ske med 
minimal fysisk uppföljning.  

https://www.bssh.ac.uk/about/news/163/covid19_resources_for_members
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13. Om möjligt utför snabb Covid-provtagning och låt patienter som ska opereras vistas i 

hemmet i väntan på provsvar. Det avgör om patienten kan opereras i vanligt flöde eller 
måste behandlas enligt rutin för Covid-smittade patienter.  

14. Säkerställ att personal som utlånas till andra avdelningar får introduktion och utbildning av 
mottagande enhet. Arbetsplatsansvar bör ligga på mottagande verksamhet och 
personalansvar på ordinarie arbetsplats. 

15. Ordinarie chef bör löpande hålla sig uppdaterad i hur det går för utlånad personal 
 
 
 

 
Hantering av handskador/operationer 
 

1. Om möjligt, ordna dagkirurgisk/polikliniskt omhändertagande i egen regi för möjlighet till 
manipulationer och akut kirurgi under lokalbedövning/WALANT/perifer blockad, med tillgång 
till genomlysning. 

2. Överväg om ”K-wires” kan lämnas utanför huden för att minska behovet av ytterligare 
procedur. 

3. Använd absorberbara suturer och informera om att det kan förekomma inflammatorisk 
reaktion på suturerna. 

4. Använd borttagbara förband och ortoser om möjligt och överväg om de kan avlägsnas av 
patienten själv, arbetsterapeut eller i primärvården. 

5. Om möjligt och lämpligt, förse patienter med förband, antibiotika, smärtstillande samt 
noggranna skriftliga instruktioner för uppföljning för att minimera ytterligare fysiska 
kontakter med sjukvården. 

6. Planera för alternativ postoperativ uppföljning beroende på rehabresurser och erbjud i 
möjligaste mån video- eller telefonuppföljning. 

7. Dokumentera noggrant i journalen de medicinska överväganden och ställningstaganden som 
görs. 
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