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Mottagningsbesök för patienter med 
konstaterad eller misstänkt Covid-19 infektion, 
vo ortopedi och hand  
 

Bakgrund 
Patienter med Covid-19 infektion kan ha ett behov av besök till 

ortopedmottagningen/handmottagningen. Denna rutin har skapats för att beskriva hur 

dessa patienter planeras in för sitt besök via vo ortopedi och handkirurgis Covid-19 spår.   

Beskrivning 
Inför besöket  

Ortopedmottagningen/handmottagningen ska informeras om misstanke/konstaterad Covid-

19 infektion av den läkare som beslutar att patienten ska bokas in på besök. Läkaren ska 

säkerställa att aktuellt telefonnummer finns i Cosmic och informera patienten om att 

personalen från respektive mottagning ringer upp patienten för att planera in 

mottagningsbesöket.  

När ortopedmottagningen/handmottagningen är informerad bokas patienten in av 

personalen från respektive mottagning.  

Två dagar innan besöket tas kontakt med patienten via telefon av personal från 

ortopedmottagningen/handmottagningen för att bestämma hur patienten ska planeras in:  

 Bedöms som symtomfri = ordinarie mottagningsbesök 

 Symtom på Covid-19 = Covid-19 spår 

 Besök med kort varsel inom två dagar planeras alltid in via Covid-19 spåret.  

Symtomdebut ska vara minst sedan sju dagar och symtomfrihet minst 48 timmar för att 

kunna planeras in som vanligt mottagningsbesök.  

Bedömning av patientens symtom görs av personalen som ringer patienten. Efter 

bedömningen ska dokumentation i Cosmic göras där det framgår om patienten är symtomfri 

eller ska gå via Covid-19 spåret.  
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Inplanering via Covid-19 spår gäller för patienter med ett eller flera av följande symtom 

(enligt 1177.se):  

 Hosta 

 Feber 

 Andningsbesvär 

 Snuva 

 Nästäppa 

 Halsont 

 Huvudvärk 

 Illamående 

 Värk i muskler och leder 

 Magknip/diarré  

 Trötthet 

 Hudutslag  

 Försämrat lukt- och smaksinne 

 

För de patienter som går via Covid-19 spåret och är i behov av röntgen gäller:  

Röntgen ska planeras in i samband med att man kontaktar patienten två dagar innan 

besöket. Kontakt tas med röntgens tidsbokning på telefon: 14710. Om slätröntgen ska 

genomföras i samband med besöket, meddelar man röntgens tidsbokning och de kommer 

då ner med mobil röntgenenheten till ortopedmottagningen.  

 

Information som ska lämnas ut till patienten i samband med bokning är:  

 Vägbeskrivning till ingång 226 

 Patienten ska vänta utanför ingång 226 

 Telefonnummer till Covid-19 telefonen (072-2065335) dit patienten ringer och 

anmäler sig. Personal möter upp dem utanför 

 Övrig information som patienten är i behov av inför sitt besök 

 

Patienten bokas in på ortopedmottagning i Cosmic på rum Covid-19 ing 226. 

Ortopedmottagningen har mottagning med Covid-19 spår alla dagar utom måndag.  

Handmottagningen har mottagning med Covid-19 spår alla dagar uton onsdag.  

Boka in patienten på minst en timme och lägg till 30 minuter för röntgen eller andra 

undersökningar/omläggningar/gipsning som tar tid. Personal som bokar in patienten 

ansvarar för att planera in tiden för besöket i tidboken.   
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Under besöket  

 Patienten väntar utanför och ringer och anmäler sin ankomst via Covid-19 telefonen 

 Vårdpersonal möter upp patienten utanför och lämnar över munskydd till patienten 

 Frågar patienten om aktuella symtom 

 Ta ankomst NEWS på samtliga patienter som planeras in via Covid-19 spåret  

 Följ nedan angivna regionsövergripande rutiner:  

Skyddsutrustning, basala hygienrutiner och städ enligt dokument ”Covid-19 – vårdhygieniska 

aspekter”  

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-

be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-24362&docId=DocPlusSTYR-

24362&filename=Covid-19%20-%20v%C3%A5rdhygieniska%20aspekter.pdf 

Rengöring av visir och skyddsglasögon enligt dokument ”Covid-19 - rengöring och 

desinfektion av visir och skyddsglasögon”  

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-

be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-24745&docId=DocPlusSTYR-

24745&filename=Covid-19%20-

%20reng%C3%B6ring%20och%20desinfektion%20av%20visir%20och%20skyddsglas%C3%B6

gon.pdf 

 

Efter besöket  

Städrutin enligt styrande dokument ”Covid-19 – vårdhygieniska aspekter” (se länk ovan) 

Dokumentation i Cosmic enligt ordinarie rutin.  

Vid eventuellt återbesök planeras patienten in för detta.  
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