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Att undergå en operation under 
COVID-19-pandemin 



Om den här guiden

Du eller en älskad kanske planerar eller väntar på en
operation. Vi förstår att detta är en påfrestande tid och du
kommer att ha många frågor.

Denna broschyr har skapats för att hjälpa patienter och
deras familjer att förstå riskerna med att bli opererad under
COVID-19-pandemin. Vi förklarar hur vi kommer att ta hand
om dig under pandemin och hur vi kan arbeta tillsammans
för att skydda dig.

Vi är mycket tacksamma mot vår patientrådgivningsgrupp
som har hjälpt till att skapa denna broschyr.

För mer information, besök:
http://nihrglobalsurgery.org/surgeryduringcovid
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Vad görs för att skydda kirurgiska patienter?

Hälso- och sjukvårdstjänster över hela världen arbetar hårt för att
skydda patienter som behöver kirurgi under pandemin från COVID-19.

Kirurger och forskare har samlat in den mest aktuella informationen om
behandlingen av patienter som behövt en operation under pandemin
och drabbats av viruset före eller efter operationen. Med hjälp av denna
information kan vi fatta besult på data, snarare än enbart åsikter.

De flesta patienter som opereras under pandemin kommer inte att
drabbas av COVID-19 runt operationstiden

Vilka är riskerna om jag utvecklar COVID-19 efter min 
operation? 

Forskning visar att andningskomplikationer kan
vara svårare för patienter som blir smittade av
viruset efter en operation, jämfört med de som
inte får viruset. Det finns också bevis för en högre
dödlighet bland dessa patienter.

Patienter som har andra underliggande
hälsoproblem löper också ökad risk om de
utvecklar COVID-19. Det är därför viktigt att vi
arbetar tillsammans för att skydda kirurgiska
patienter.

Hur kan jag hålla mig säker?

Om du eller en familjemedlem förbereder er för en operation under
COVID-19-pandemin kommer sjukhusets team och kirurgen ha övervägt
riskerna och kommer att diskutera dessa med dig. De kommer att
arbeta hårt för att göra din vård så säker som möjligt.

Vad du behöver veta



När kommer min operation att ske? 

Patienter prioriteras för att möjligöra att
operationen sker så snart och säkert som
möjlight. Tajmingen kommer at reflektera
resurser, inklusive tillgänglinga vårdplaters
och lokala nivåer av COVID-19.

Var kommer min operation att ske?

Operationer kommer att ske i en omgivning
som utformats för att maximera
patientsäkerhet. Detta kan betyda att din
operation sker i ett privat sjukhus som
designerats en ‘COVID-19-fri anläggning’
utsedd att tilllhandahålla NHS vård.

Hur kan jag förbereda mig inför min operation? 

Den lokala sjukvårdspersonalen kommer att guida dig. Du kan bli
tillfrågad att: 

självisolera för en period inför din operation

undergå screening för SARS-CoV-2 infektion innan din operation.

I fall då patienten testas positiv kommer operationen vanlightvis att
senareläggas för att minska risken av komplikationer. Det är bäst att
diskutera specifika risker och åtgärder du kan ta med din kirurg.
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Planering inför kirurgi



Säkerhet under och efter kirurgi

Fullt utrustad med 
skyddsutrustning

Anpassade
operationer för att
minska exponering

Anpassad vård som
diskuterats med dig 

Om du utvecklar COVID-19-infektion efter din operation kommer
vårdspersonalen att betänka den ökade risken till dig pga den nyligen
genomförda operationen och ge stödjande vård för att främja din
återhämtning, både från operationen och en eventuell infektion.

Kom i håg: de flesta patienter some undergår en operation under
pandemin kommer inte att drabbas av COVID-19 runt operationstiden

Vad gör personalen för att hålla mig säker under och efter min 
operation? 

Sjukvårdspersonalen kommer att använda personlig skyddsutrustning
för att skydda både dig och sig själva. 

Din operation kan anpassas för att minimera operationstiden eller
minska personalens exponering för potentiellt kontaminerade aerosoler
eller droppar. 

Eventuella avvikelser från standardvård som sker pga COVID-19 
kommer att diskuteras med dig. 

Din vård kommer att ske I en miljö som är anpassad för att minimera
exponering för COVID-19. 

Sjukhus kan begränsa besökare.



Hur kan jag hålla mig säker under och efter min operation? 

Du kommer att bli utskriven från sjukhuset då det bedömts vara säkert.
Vårdteamet kommer att ge dig råd om frågor angående din operation och
återhämtning, t. ex. vård av operationsår, smärtastillande läkemedel, kost och
träning.

Fråga din lokala sjukvårdsteam om du har frågor angående din återhämtning.

Din återhämtning under sjukhusvistelsen och därefter hemma kan kännas
ensamnt. Det är en bra idé att meddela familj, vänner eller grannar som kan
hjälpa dig t.ex. handla mat och springa ärenden att du självisolerar efter en
operation.

Iaktta strikta hygienåtgärder

Din sjukvårdspersonal kommer att rådgiva dig om behov
av eventuell självisolering

Du kan bli ombedd eller välja att bära en mask 

Din vård kan ske i en ‘COVID-19 fri’ anläggning

Det kan bli nödvändigt att begränsa besökande både
under och efter din sjukhusvistelse.

Distans eller virtuell mottagningsbesök kommer att
användas där lämpligt för att minimera behov av
återbesök på sjukhuset.

Planering inför Kirurgi



Vad hander om jag behöver en akut operation? 
Vissa patienter kommer att behöva en operation inom timmar eller dagar
av inläggning på sjukhus. Pandemin bör inte avskräcka patienter från att
söka vård. Om du är sjuk bör du inte undvika söka vård. Våra kirurgiska
team är redo att ta hand om dig.

Några patienter kan komma i kontakt med en smittad person innan de
anländer till sjukhus. Detta kan leda till COVID-19 symptom runt tiden av
deras operation.

Hosta Feber Andingssvårigheter

Forskning visar att patienter med COVID-19 infektion som
genomgår en operation löper större risk eftersom kroppen
försöker hantera både kirurgi och COVID-19.

Vad händer om jag har COVID-19 och genomgår en
operation? 

Patienter som är smittade med 
COVID-19 och samtidigt genomgår
en operation löper större risk för
svåra COVID-19 symptom.

Det är ungefär 50% risk för
andningsvårigheter i dessa patienter
och 1 i 4 risk för dödsfall. 

Extra åtgärder tas för att skydda kirurgiska patienter och stötta patienter
som smittas med COVID-19 eftersom riskerna är så stora.

Akuta operationer

Risk för
andningssvårighet

er ~50% 

Risk för
dödsfall
~25% 



Varför var min operation inställd? 

Det finns många orsaker till inställd operation, t.ex:

för att minimera risken för insjukning med COVID-19 i sjukhuset och
det tillhörande komplikationer.

för att frigöra narkosläkare, operationspersonal, och kirurger så de
kan omplaceras till andra kritiska områden på sjukhuset.

för att frigöra skyddsutrustning, respiratorer, och avdelning- eller
intensivvårdplatser till användning för akutvård av COVID-19
patienter.

Hur påverkas väntelistor?

Globalt har 28 miljoner operationer
skjutits upp pga COVID-19
pandemin.

I storbrittanien förväntar vi att strax
over en halv miljon patienter kommer
att ha deras operationer senarelagd
pga pandemin.

Dessa 
uppskattningar
baseras på en

global studie av
inställningar

inom de första 12 
veckorna av
COVID-19. 

Varför bedöms det nu vara säkert att genomgå en operation?

Signifikant omorganisation har skett för att maximera antalet operationer
som kan göras säkert under pandemins återhämtningsfas. Patienter
prioriteras för att möjligöra att behandling sker så snart och säkert som
möjlight.

Avbokningar och förseningar i vården



COVID-19 AND SARS-CoV-2
COVID-19 är namnet på sjukdomen i denna pandemi. COVID-19 är orsakad av
ett virus, nämligen SARS-CoV 2 (som star för severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2, dvs svår akut respiratorisk sjukdom). Viruset sprids
genom droppar från näsan eller munnen av en drabbad person. De flesta
patienter med COVID-19 har lindriga till medelsvåra symptom som inte kräver
sjukhusvård. En minoritet får mer svåra symptom och kan bli inlagda på sjukhus
och kräva andnings- eller annan organstöd.

COVID-19 behandling
Det finns i nuläget finns igen specifik behandling för viruset. Den behandling
som finns är inriktad på att stödja funktionen av hos lungor och eventuellt andra
påverkade organ. Åtgärder för att förebygga infektion är därför enormt viktiga,
speciellt i särskilt sårbara grupper.

COVID-19- fri anläggning
Detta är ett sjukhus eller en sjukhusmiljö med COVID-19-fri avdelningar,
operationssalar, och intesivvårds avdelningar. Forskning visar att vi kan minska
risken av sjukhus-smittning av COVID-19 genom att genomföra operationer på
COVID-19-fri anläggningar.

COVID-19-screening
Detta innebär oftast att ett prov tas med provtagninspinnar från både svalg och
näshåla, men kan också innerbära att du behöver genomgå röntgen av
lungorna. Du kan behöva besöka sjukhuset innan din operation för att genomgå
dessa undersökningar.

Självisolering
Befinner du dig i en högriskgrupp och riskeras drabbas av svåra coronavirus
symptom kan du bli ombedd att självisolera innan du reser till sjukhuset. Detta
innebär att du stannar hemma och inte lämnar hemmet av någon anledning. Du
kan däremot orda hemleverans av mat och läkemedel vid behov. Du bör
självisolera om du eller någon du varit i kontakt med har symptom av COVID-
19.

Hålla social avstånd
Detta beskriver stratgein som används för att minska fysiskt nära kontakt mellan
personer som kan vara smittade och de som är särskilt utsatta.

Nyckelord



Anteckningar

Frågor till kirurgen och vårdpersonalen…



För mer information, besök :
http://nihrglobalsurgery.org/surgeryduringcovid


