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Covid-avdelning Tullhuset rutin 

1 Covid-avdelning 1 på Tullhuset – riktlinjer för inskrivning av patienter med 
Covid-19 till Tullhuset från hemsjukvård eller sjukhuset 

1.1 Intagningskriterier 
Patienten som uppfyller punkt 1 – 5 kan av läkare eller kommunsjuksköterskor aktualiseras för 
korttidsvård på särskild avdelning för nyinsjuknade i Covid-19 på Tullhusets korttidsboende.  

Gäller dagtid på vardagar.  

1. Bekräftad Covid-19 genom provtagning eller genom bedömning av infektionsläkare, till 
exempel vid typiskt insjuknande och bekräftad Covid-19 hos närstående.  

2. Läkarbedömning att vården inte kan bedrivas i hemmet.  
3. Clinical Frailty Scale (eventuellt 6) 7 – 9.  
4. Dokumenterat beslut beträffande HLR och eventuella åtgärder som ska ges, exempelvis 

blodtranfusion, intravenös vätskeersättning, antibiotika.  
5. Patient och anhöriga är informerade och är införstådda med HLR-beslut (4). 

1.2 Vårdnivå 
Allmän palliativ vård och basal understödjande medicinsk vård.  

Den ordinarie vård som bedrivs vid Tullhusets korttidsboende utökas till att omfatta:  
- Tillgång till läkarbedömning – vardagar under kontorstider (klockan 08:00 – 16:45).   
- Förstärkt sköterskebemanning.  
- Syrgasbehandling via syrgaskoncentrator i utvalda fall.  
- Tillgång till patientnära analys av CRP och venös/arteriell blodgas.  
- Klara vätskor intravenös i utvalda fall.  

Understödjande behandling ges med hög beredskap att övergå till rent palliativa åtgärder när 
förutsättningar för tillfrisknande från Covid-19 inte längre bedöms föreligga. För de patienter som 
läggs in på Covid-avdelning ska det finnas en individuell vårdplan framtagen.  

1.3 Inskrivningsprocess  
All inskrivning på tullhuset sker enbart dagtid vardagar och efter avstämning mellan läkare i 
primärvård/slutenvård och ansvarig läkare på Tullhuset.  

För patienter från ordinärt boende med eller utan tidigare insatser från kommunen:  

1. Kontrollera att intagningskriterierna är uppfyllda.  
 

2. Ansvarig läkare kontaktar ansvariga läkare för Covid-avdelning på Tullhuset för att se 
om det finns möjlighet att ta emot patienten.  
 
Telefonnummer läkare Tullhuset 019-602 46 96 (Vardagar klockan 07:00 – 15:30). 
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3. Inhämta samtycke från patienten om fortsatt korttidsvård på Tullhuset.  
 

4. Meddela biståndshandläggare att patienten är för svag för att vistas i ordinärt boende och är i 
behov av korttidsplats.  
 
Telefonnummer biståndshandläggare 019-21 30 50 (vardagar klockan 07:00 – 15:30).  
 

5. Sjuksköterska i hemsjukvården kontaktar sjuksköterska på Covid-avdelning för rapport.  
 
Telefonnummer sjuksköterska Tullhuset 019-21 25 44 (vardagar klockan 07:00 – 15:30). 
 

6. Upprättande av kort inskrivningsjournal inklusive status i Klinisk portal (KP) i 
inskrivningsmallen så att den blir synlig i NPÖ. 
 

7. Uppdatering av medicinlista och eventuellt upprättande av palliativa ordinationer. Palliativt 
beslut och ordinationer dokumenteras även i primärvårdsjournalen (NCS Cross).  

 

För patienter från sjukhusavdelning:  

1. Kontrollera att antagningskriterier är uppfyllda.  
 

2. Ansvarig läkare kontaktar ansvarig läkare för Covid-avdelning på Tullhuset för att se 
om det finns möjlighet att ta emot patienten.  
 
Telefonnummer läkare Tullhuset 019-602 46 96. 
 

3. Inhämta samtycke från patienten om fortsatt korttidsvård på Tullhuset. 
  

4. Meddela utskrivningsteamet att patienten samtycker till att få fortsatt vård på Tullhuset samt 
att patienten är för svag för att återgå till ordinarie boende och ansöker om korttidsplats. Detta 
ska även dokumenteras i journalen.  
 

5. Sjuksköterska på vårdavdelningen kontaktar sjuksköterska på Covid-avdelning för rapport.  
 
Telefonnummer sjuksköterska 019-21 25 44 (vardagar klockan 07:00 – 15:30).  
 

6. Upprättande av kort inskrivningsjournal inklusive status i Klinisk portal (KP) i 
inskrivningsmallen så att den blir synlig i NPÖ.  
 

7. Uppdaterad journal, slutanteckning och medicinlista.  
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