21-03-2020

CORONA – UPDATE

DETTE LÆGEHUS ER LUKKET FOR ALLE SOM IKKE HAR EN FORUDGÅENDE
AFTALE.
Patienter, der har symptomer på luftvejsinfektion, herunder hoste/åndenød og
feber, må IKKE møde op i almen praksis. Bliv hjemme til du har været uden
symptomer i 48 timer.
Er du meget syg, føler forværring eller har luftvejsbesvær så ring til os.
Ingen må møde op i klinikken uden at have en aftale herom.
Pas godt på jer selv og hinanden, så smitten kan blive stoppet.
Sundhedsstyrrelsen:https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsommesygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
COVID-19-hotline
Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan nu få svar på deres spørgsmål om
COVID-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-22.
Borgerhenvendelser skal fortsat rettes til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02 33.

Hvornår skal jeg kontakte læge vedr. corona?

Forældre skal kontakte læge, hvis barnet får vejrtrækningsbesvær fx hurtig/
overfladisk vejrtrækning, bliver sløvt, apatisk, slapt eller fraværende, får kølig, bleg
eller blålig hud eller har påfaldende kolde hænder og fødder. Hos et spædbarn
skal forældre være særligt opmærksomme på synligt besvær med at trække vejret,
hoste, hurtig eller udsættende vejrtrækning, påvirket almentilstand fx slaphed/
træthed, irritabilitet, manglende suttelyst, tiltagende gylpetendens og tørre bleer,
eller hvis temperaturen er >37,5 eller <36,0 målt i endetarmen.
Voksne som oplever alvorlige symptomer som smerter, utilpashed, feber og
vejrtrækningsbesvær, eller hvis symptomer forværres.
Borgere i risikogrupper skal være særligt opmærksomme på symptomer.

Sundhedsstyrrelsen understreger, at befolkningens modstandskraft mod
COVID-19 styrkes ved, at patienter med kroniske sygdomme er velregulerede i
deres behandling, og at vaccinationsprogrammerne overholdes.
Børn
Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er vigtigt, at raske børn fortsat vaccineres som led i
børnevaccinationsprogrammet, idet fokus bør være på at sikre, at de første tre
primærvaccinationer ved 3, 5, og 12 måneder samt den første MFR-vaccine ved 15 måneder
gives rettidigt.
Der er fortsat en markant øget forekomst af kighoste i Danmark, og kighosteepidemien, som
blev varslet i september 2019, er derfor endnu ikke overstået. Det er vigtigt at få de små børn
vaccineret.
Planlagte børneundersøgelser bør så vidt muligt gennemføres. Dette fordrer aktuelt, at barnet
ikke frembyder symptomer på luftvejsinfektion, herunder forkølelse, på
vaccinationstidspunktet.

Voksne
På samme måde bør kontroller af patienter med diabetes, KOL og hjertekarlidelser så vidt
muligt gennemføres, forudsat at patienten ikke frembyder tegn på akut luftvejsinfektion.
Svar på årskontroller ved lægen gennemføres overordnet ved aftalt telefonkonsultation.
Ved behov for fysisk fremmødekonsultation for patienter i risikogruppen tilstræbes, at der er
tidsmæssig eller fysisk adskillelse fra øvrige patienter i klinikken.
Attester, der vanligvis kræver fremmøde af patienten, kan udarbejdes ved brug af nyligt
indhentede oplysninger/resultater på patienter evt. suppleret med indhentede oplysninger pr.
telefon fra patienten. Attester udstedt i relation til sociale og arbejdsmæssige forhold skal
fortsat udføres, også selvom det kræver fremmøde til objektiv undersøgelse.

