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Information för personer med neuromuskulär sjukdom (inkl ALS) om 
rekommendationer om vård i hemmet resp. risker med att uppsöka akut 
sjukvård på Karolinska under rådande Covid-19 tider i Stockholm  

Just nu är det oroliga tider i Sverige. Vi förstår att ni har många funderingar och 
frågor. Här nedan följer information om det aktuella läget och tips på hur ni kan 
tänka och planera.  

Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom och varje dag söker allt fler patienter 
vård på sjukhusen i Stockholm. Då vi är måna om att ni patienter ska undvika att 
besöka sjukhuset för att minska risken att bli smittade, har det medfört att den 
planerade mottagningsverksamheten och regelbundna mottagningsbesök och 
undersökningar skjuts upp eller ändras till telefonsamtal. Just nu är våra 
telefonlinjer öppna för våra  Stockholmpatienter som vanligt dagtid 8-16 på 
telefonnummer 08-58582070, knappval 5, knappval 6 , för frågor och för 
rådgivande samtal och inplanerade telefonsamtal till behandlande läkare kommer i 
nuläget att ske som planerat.  

Dock är det så att läget ändras dagligen beroende på hur många personer med 
Covid-19 som söker vård på akutsjukhusen. I takt med ökat behov av 
sjukvårdspersonal och ökad belastning behöver personal kallas in för vård av dessa 
patienter. Det betyder att även mottagningspersonal kan behöva arbeta inom 
akutsjukvården och då inte ha möjlighet att i samma utsträckning svara på telefon. 
Då blir man istället kopplad till den allmänna telefonrådgivningen. Information om 
detta fås vid påringning.  

Två omständigheter som behöver uppmärksammas speciellt för personer med 
neuromuskulär sjukdom: De som vårdas med hjälp av assistenter. De som 
använder ventilator.  

Assistenter 
För dig som vårdas med hjälp av assistenter befinner sig i en mycket utsatt 
situation om dina assistenter blir sjuka. Vi rekommenderar därför att:  

• En COVID-19 fri zon runt dig som patienten bör eftersträvas genom att minimera 
kontakter med andra människor i det möjligaste. Undvik folksamlingar, 
kollektivtrafik, delade väntområden mm. Strikta hygienregler måste iakttas.  

• Dina personliga assistenter, hemsjukvårdspersonal och personer i gemensamt 
hushåll kan bidra stort till att minimera din smittorisk; de bör för tillfället leva så 
isolerat som möjligt. 

• Vid minsta tecken till förkylning bör personal sjukskriva sig, anhöriga undvika 
hushållskontakt med patienten. Personalstyrkan bör vara tillräcklig för att klara av 
sjukanmälan med kort varsel.  

• Assistanspersonal bör ej hoppa mellan olika patienter. Vid symtom från personal, 
rekommenderas testning för Covid-19 skyndsamt.  



OBS Den neurologiska vården och omhändertagandet på sjukhuset kommer vara 
mer begränsad än vanligt, då sängplatserna på sjukhuset i större utsträckning 
beläggs med patienter som har drabbats av Covid-19.  Detta innebär för dig med 
assistenter att om dina assistenter blir sjuka eller om du blir sjuk i Covid-19 och 
söker vård på sjukhuset, är läget mer ansträngt än tidigare och omhändertagandet 
såsom tidigare skett, kan inte garanteras.   

Ventilatorer 
För dig som behandlas med ventilator i hemmet och därför befinner dig i en mycket 
utsatt situation då andningskapaciteten redan är nedsatt och Covid-19 ger 
ytterligare svårigheter med just din andning. En ventilator läcker luft vid in-och 
utandning. Om du använder din ventilator vid samtidig Covid-19 sjukdom, finns risk 
för spridning av viruset till omgivningen.   
Vi rekommenderar därför att: 
  

• I största möjliga utsträckning minimera din smittorisk. 

• Personer som ger dig omvårdnad med ventilator när du har en aktiv Covid-19 
infektion,  bör ha skyddsutrustning. 

• Personer som ger dig omvårdnad med invasiv ventilering (TRAK) när du har aktiv 
Covid-19 infektion, bör ha skyddsutrustning om inte utandningsluften går att 
filtrera så viruset inte sprids. Vid byte av innerkanyl, sugning, på- och bortkoppling 
av respiratorn bör skyddsutrustning alltid användas.  

• Vid användande av hostmaskin bör skyddsutrustning användas, då viruset sprids med 
droppsmitta.  

På grund av risken för ökad spridning av viruset vid användning av maskventilation 
(NIV),  nebulisator (som används för att andas in luftrörsvidgande läkemedel) och 
hostmaskin, kommer det att vara svårt att använda på de flesta avdelningar på 
Karolinska där avdelningen saknar luftslussar i varje patientrum och personalen 
inte har adekvat skyddsutrustning.  
Detta medför att då en person med andningsbesvär och/eller andra misstänkta 
Covid-19 symtom söker på akuten, kommer den personen att placeras som en 
misstänkt covid-19 positiv patient och därmed vistas i miljö med andra covid-19 
positiva patienter. Det innebär en påtaglig risk för dig med redan påverkad 
andning! För att skydda dig från smitta rekommenderar vi därför om det är 
möjligt, hembesök och vård i hemmet av sjukvårdspersonal och ev testning av 
Covid-19 i hemmet via tex ASIH innan besök på sjukhuset.  
OBS denna rekommendation gäller förstås inte om dina symtom är allvarliga och 
inte kan vänta på provtagning.  
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