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Ambulanstransporter tillfällig gällande
rutin vid Covid-19
Berörda enheter
IVAK Kalix, ambulanser östra Norrbotten
Syfte
Tydlig strategi i flödet kring Covid-19 patienter i östra Norrbotten.
Arbetsgång
1. Sekundäruppdrag: Via ordinarie akutmottagning i Kalix, efter
kl.16.00 stanna och fråga om läkaren behöver bedöma patienten på
akuten.
2. Primäruppdrag med Covid-19 misstanke.
Gula och gröna patienter hänvisas i första hand till luftvägsmottagningen efter läkarkonsultation. Ring alltid 072-2065137
Röda och orange patienter ska i första hand till akutmottagningen.(Ambulans kan efter läkarkontakt gå till luftvägsmottagningen).
Meddela TS på akuten Kalix 0923-76329 alla inkommande Covid19 transporter. Ingång via saneringen utifrån, urlastning av Covid-19
patienter sker inte i ambulanshallen.
a. Akutsjuksköterska/undersköterska möter upp i saneringsrummet vid ankomst.
b. Ambulans stannar kvar till läkarbedömning är gjord. Bedömning sker i ambulans eller direkt i anslutning till ambulans. EKG och vital parametrar skall ambulans ha tagit på
samtliga patienter. Akutpersonalen exporterar EKG till
VAS. Läkare tar blodgas. Beslut om övriga prover.
i. Efter läkarbedömning: transport till medpava/epidemiavdelning Kalix sjukhus. Ring sjuksköterska på epidemitel. 76 094 eller 76 597 och
meddela att patient kommer upp. Gå yttre vägen
mellan byggnaderna, in via entrén mellan byggnaderna, hiss upp på plan 3 till medpava. Vid entrén
finns kortläsare, du tar dig in med sithskort samt
kod 1200. Finns patienten på akuten eller i saneringen ta inre vägen till medPava/epidemiavdelning.
Använd alltid den inre hissen vid medicinteknik.
c. Patient skall ha munskydd, handskar och personal har på sig
klädsel enligt hygienföreskrifter.
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d. Ambulans slutstädas enligt rutin. Rum på akm städas enligt
rutin.
3. Hygien Städning enligt nedan. Noco Väteperoxid-desinfektion används innan man utför daglig städning.
a. Följ hygienförskrifter enligt rutin
http://insidan.nll.se/Vardens-arbetsatt/Patientsakerhetsmittskydd-vardhygien/Vardhygien/nya-coronavirus-ncovsamlingssida/
Städning enligt daglig städning av ambulans enligt rutin:
http://insidan.nll.se/Documents/Publika/ns/kcinfekt/Vårdhygien/Rutiner%20
2020/Coronavirus/Covid-19%20Handläggningsrutin.pdf
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