Radiologiska rekommenda/oner vid COVID19-infek/on
Uppdaterat 2020-04-23

Gemensamma europeiska rekommenda/oner kring radiologi vid Covid-19 ﬁnns nu publicerade.
h<ps://link.springer.com/ar/cle/10.1007/s00330-020-06865-y
Rekommenda/onerna berör i delar sådant SFMR anser skall skötas enligt riktlinjer från andra
svenska ins/tu/oner (såsom Folkhälsomyndigheten), eller regionalt, varför våra rekommenda/oner nedan inte är lika fylliga som de europeiska.
SFMR anser, i enlighet med de europeiska rekommenda/onerna, a< diagnos/k av Covid-19 skall
ske medelst PCR.
Icke desto mindre ﬁnns det medicinskt akuta och logis/ska situa/oner där radiologi kommer behöva uVöras innan svar på PCR föreligger och i vissa lägen kan de<a bidra /ll stärka eller minska misstanke om diagnosen.
Radiologi skall dock reserveras för de pa/enter där uVallet av den radiologiska undersökningen påverkar pa/entens behandling eller vårdnivå.
Radiologi vid misstänkt Covid-19-infek/on
Allmänt: symptom vid Covid-19-infek/on är huvudsakligen härrörandes från lungorna, men i en
icke försumbar del av fallen föreligger symptom från andra organ. Inga fynd vid radiologi av dessa
andra organ kan tala för Covid-19-infek/on.
Lungröntgen: uppvisar inga för Covid-19 speciﬁka fynd. Lungröntgen kan användas för a< följa e<
förlopp hos en etablerat smi<ad pa/ent, där undersökningen med fördel kan uVöras på den avdelning pa/enten vårdas.
Lungultraljud: Beroende på lokal kompetens kan lungultraljud användas i den pa/entnära vården.
Lungultraljud kan påvisa poten/ella komplika/oner, såsom pneumothorax och ökad mängd pleuravätska.
Ultraljud generellt kan behöva uVöras på dessa pa/enter av andra anledningar än lungförändringar. SFMR rekommenderar a< man i första hand uVör CT på de pa/enter där ultraljud i normalfallet
brukar vara förstahandsundersökning, om ultraljudet riskerar a< vara mindre konklusivt än CT. Detta av smi<skyddsskäl. Om ultraljud ändå måste genomföras kan det med fördel uVöras på den avdelning pa/enten vårdas.
CT thorax: studier visar a< CT thorax i upp /ll 56% av fallen är normal de första tre dagarna av infek/on. Asymptoma/ska pa/enter kan uppvisa fynd som för tankarna /ll Covid-19.
CT thorax kan uppvisa en typisk bild för Covid-19, men fynden är var för sig ospeciﬁka och bör ej
användas för a< ställa diagnos men /llsammans kan nedanstående bild stärka eller minska sannolikheten för diagnosen. De<a är beroende av smi<graden i samhället, pa/entens historia och lokala förutsä<ningar inom sjukvårdsorganisa/onen.
De typiska fynden /digt i förloppet är bilaterala, perifera, subpleurala ground-glassförändringar utbredda eller fokalt rundade. I mer allvarliga fall kan crazy-pavingmönster föreligga. Senare i förloppet ses konsolidering eller omvänd halo, talandes för organiserad pneumoni, vilket är en vanlig
reak/on vid lungskada.

Slem i luavägar, centrilobulära noduli, lobära konsolideringar, lymfadenopa/ eller signiﬁkant ökad
mängd pleuravätska är inte typiska för Covid-19, och talar för andra diagnoser (såsom bakteriell
pålagring eller hjärtsvikt).
Kända komplika/oner vid Covid-19-infek/on som kan kräva radiologisk utredning inkluderar bakteriell pålagring av inﬂamma/on i lungorna, tromboser och embolier (i lungkärl och i andra kärl,
såsom cerebrala) samt lungödem.
Svensk Förening för Thoraxradiologi står bakom det föreslagna strukturerade svaret på sidan 5 i de
europeiska rekommenda/onerna (länk i början av dokumentet). En svensk översä<ning ﬁnns nedan.
Smi<skydd
Smi<risk vid undersökning skall minimeras. SFMR anser a< lokala riktlinjer bör ﬁnnas för de<a, inkluderandes ev städning av rum och skyddsutrustning för personal. Riktlinjer ﬁnns i det europeiska
dokumentet om man önskar stöd.
Ak/vitet vid den radiologiska avdelningen
SFMR anser a< det är upp /ll varje region och sjukhus a< besluta om och hur resterande (icke-covid-19-relaterade) undersökningar skall uVöras. Riktlinjer ﬁnns i det europeiska dokumentet om
man önskar stöd.
För referenser, se länkar i det gemensamma europeiska moderdokumentet.
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Förslag /ll strukturerat svar avseende lungparenkymförändringar vid möjlig COVID.
De1a är en översä1ning Cll svenska med justering i bedömning eFer önskemål vid möte med SLS
och ﬂera specialitetsföreningar 20-04-22.
Fynd
- Det ﬁnns/ﬁnns inte (bilaterala, diﬀusa, konﬂuerande, ﬂäckiga) ground-glass förtätningar med
rundat utseende/crazy paving mönster/perifer fördelning utan subpleural sparing.
- Det ﬁnns/ﬁnns inte ground-glass förtätningar blandade med perilobulära konsolidering/lineära
förtätningar
- Det ﬁnns*/ﬁnns inte tree-in-bud mönster/centrilobulära noduli/endobronchialt sekret/lobär eller segmenVörtätning
- Det ﬁnns*/ﬁnns inte lymfadenopa//signiﬁkant pleuravätska
Bedömning
CT-fynd som (starkt/möjligen/inte) talar för virusinfek/on som COVID 19, med (lä<, må<lig, kraaig)
sjukdomsutbredning i lungorna**
*: som om det ﬁnns talar det för annan infek/ös orsak eller superinfek/on
**: baserat på visuell ska<ning. En skala (<10%, 10-25%, 25-50%, 50-75%, > 75%) kan användas.
Andra strukturer som hjärta, kärl, pleura, mediasCnum, ben och mjukdelar bedöms som vanligt.

