
Håndtering på sygehus Borger i eget hjem Plejecentre Præhospital håndtering Almen praksis

Ved direkte patientkontakt bør 
personale bære værnemidler i 
form af: 
• Handsker
• Væskeafvisende langærmet 

engangsovertrækskittel
• kirurgisk maske og visir/be-

skyttelsesbriller

Aerosolproducerende  
procedure
Ansigtsmasker af type FFP2 
eller FFP3 anvendes ved aero-
soldannende procedurer som fx 
trachealsug, CPAP-behandling 
samt ved in- og ekstubation.

Sundhedsstyrelsens retningslin-
je for håndtering af COVID-19

De hjælpemidler, som man bør 
have:
• Handsker ifb. med alle pleje- 

og behandlingsprocedurer 
samt ved direkte kontakt med 
udstyr, genstande og snavse-
tøj

• Plastforklæde med lange 
ærmer/væskeafvisende en-
gangsovertrækskittel anven-
des ved direkte kontakt med 
borger, medicinsk udstyr og 
snavsetøj 

• Kirurgisk maske (type II) 
og beskyttelsesbriller/visir 
anvendes ved direkte kontakt 
med borgeren (under 2 me-
ters afstand)

• Kirurgisk maske (type I) kan 
anvendes til borg-eren – hvis 
muligt.
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Statens Serum Instituts  
anbefalinger
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Ved ambulancetransport af 
patient med mistanke om 
COVID-19:
• Så få personer, og så få 

procedurer, som det er fagligt 
forsvarligt ift. ptt.

• Patient påfører om muligt 
selv sig alm. kirurgisk maske 
uden udåningsventil.

• Selv gå ind og ud af ambulan-
cen hvis muligt

Ambulancepersonale med di-
rekte patientkontakt bør bære 
værnemidler form af 

• Handsker
• væskeafvisende langærmet 

engangsovertrækskittel
• kirurgisk maske og visir/be-

skyttelsesbriller.

Ved aerosolproducerende pro-
cedurer, fx behov for akut hånd-
tering af luftveje, bør personalet 
bære FFP2 eller FFP3 maske.

Sundhedsstyrelsens retningslinje 
for håndtering af COVID-19

• Telefonisk visitation
• Videokonsultationer 

Ved fremmøde i klinikken:
• Enestue eller rumadskillelse, 
• kun nødvendigt personale

• Patient skal selv iføre sig alm. 
kirurgisk maske uden udån-
dingsventil

•  Sygehistorie og almentil-
stand vurderes på afstand

• Undgå så vidt muligt kontakt 
ved stabile patienter

Sundhedsstyrelsens retningslinje 
for håndtering af COVID-19

Retningslinjer/anbefalinger 
for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet
25.03.2020

1   Brugen af telefonkonsultationer, videokonsultationer mv. bør udvides i videst mulige omfang - 
 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Beskrivelse-af-kritiske-funktioner-i-sundhedsvaesenet-under-COVID-19
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