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Framtagning av medicinska riktlinjer, med
anledning av Covid-19 (reviderad)
En arbetsgrupp arbetar med att koordinera framtagandet av medicinska riktlinjer
kopplade till Covid-19. Gruppen kallas ”Medicinsk grupp covid-19”.
Gruppen består av läkare (multidisciplinärt), sjuksköterska och BMA under
ledning av chefläkare.
Riktlinjerna publiceras på Vårdgivarwebben- Medicinska riktlinjer under ordinarie
rubriker samt under en ny rubrik, Covid 19, där riktlinjerna kan ses samlade.
På den allmänna coronasidan på intranätet finns det en länk till dessa samlade
riktlinjer. Kliniker som önskar visa riktlinjer på sin egen sida länkar till de
dokument som finns under medicinska riktlinjer.
Det finns säkert också önskemål om att skriva egna riktlinjer. För att få en samlad
bild och även undvika dubbelarbete ska man då:
1. Efterfråga uppdrag hos sin chef eller få ett uppdrag tilldelat sig.
2. I riktlinjen undvika att beskriva skyddsutrustning utan i första hand
använda länk till vårdhygiens riktlinje. Det kan ibland finnas skäl att göra
ett förtydligande men då måste man revidera sin riktlinje när vårdhygiens
riktlinje förändras. Dessa förtydligande ska också stämmas av med
vårdhygien.
3. Läkemedelsbehandling av covid-19 finns i riktlinje framtagen av den
medicinska gruppen. I övriga riktlinjer hänvisar man till detta avseende
läkemedel.
4. I inledningen av dokumentet ange vem som är faktaägare och vem man
föreslår som granskare.
5. Få riktlinjen godkänd av medicinskt ansvarig och chef.
6. Skicka riktlinjen till Pär Lindgren par.lindgren@kronoberg.se . Ange under
vilken rubrik ni önskar få riktlinjen publicerad.
7. Medicinska gruppen kontrollerar att riktlinjen har följsamhet till
övergripande riktlinjer.
8. Centralt kommer vi att se till att riktlinjen passerar Platina (faktaägare,
granskare, slutgranskare och fastställare).
9. Stephan Quittenbaum fastställer riktlinjer.
10. Alla riktlinjer ska regelbundet gås igenom och vid behov revideras.
Kontakta par.lindgren@kronoberg.se vid behov av revidering. I samband
med revidering bör titeln på dokumentet också värderas för att underlätta
sökbarhet.
11. Riktlinjer som publicerats på andra ställen på webben än covidfliken och
som innehåller medicinskt innehåll bör flyttas. Kontakta Stephan
Quittenbaum eller Pär Lindgren för hjälp med detta.
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