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Hjärtstopp på sjukhus hos patient med möjlig eller känd covid-19, riktlinje
Med möjlig innebär en patient som har eller planeras bli provtagen för covid-19. För övriga
patienter följer sedvanlig handläggning vid hjärtstopp.
Patient med möjlig eller känd covid-19:
1. Ta på dig adekvat skyddsutrustning enligt riktlinje ”Adekvat skyddsutrustning vid möjlig
eller känd covid-19”. Hjärt- och lungräddning innebär arbete nära patient med
aerosolbildande vårdmoment.
2. Konstatera hjärtstopp genom att titta efter avsaknad på livstecken såsom medvetslös
patient där du inte känner eller ser att bröstkorgen rör sig.
3. Larma hjärtsparken enligt ordinarie rutin (larmpanel eller 6000)
4. Påbörja HLR med enbart kompressioner tills larmstyrkan anländer
5. Ta in akututrustning och koppla upp defibrillatorn
6. Koppla syrgas 10 liter på mask
7. Möt larmstyrkan och meddela att patienten har möjlig/verifierad covid-19
Riktlinjen baseras på nationella rekommendationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning
(HLR-rådet): https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2020/03/Svenska-HLR-rådetrekommendationer-gällande-covid-19-200316-1800-Final.pdf
All luftvägshantering på smittade patienter måste ske med adekvat skyddsutrustning
för att förhindra att personal utsätts för risk att smittas. Därför skall du snarare titta efter
livstecken och tecken på onormal andning än att känna genom att placera ditt ansikte nära den
drabbades ansikte. Undvik mun-mot-mun-inblåsningar eller pocketmask om möjligt.
Vid tveksamhet om hjärtstopp föreligger larma.
Hantering av luftväg (applicerande av larynxmask eller intubation) ska göras av erfaren
personal som har formell kompetens att utföra detta, dvs. larmstyrkan från PMI. Om möjligt
använd bakterie/virusfilter (ex HME-filter) mellan mask/larynxmask/tub och revivator. Detta för
att minska aerosolspridning.
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