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Baggrund:  

Under COVID-19 pandemien er anvendelse af værnemidler til forebyggelse af smittespredning i 

sundhedsvæsen såvel som i det offentlige rum et vigtigt indsatsområde. Siden 22. august 2020 er det et 

krav at passagerer bærer mundbind eller visir i den kollektive trafik.  Der er efterspørgsel fra såvel 

patientgrupper som sundhedspersonale for enslydende nationale anbefalinger af anvendelse af 

værnemidler for patienter med særlige udfordringer i øvre luftveje i form af tracheostomi eller 

laryngektomi.  

Afgrænsning af anbefaling: Omfatter kun foranstaltninger til at undgå smittespredning hos ikke 

symptomatiske borgere med laryngektomi eller tracheostomi.  

Borgere med laryngektomi eller tracheostomi har som følge af deres ændrede øvre lufteveje flere åbninger 

der kan producere aerosol med mulig viruseksposition. Et fåtal af borgere med tracheostomi/laryngektomi 

har ikke mulig passage af luft til næse/svælg og vil teoretisk være mindre aerosolproducerende. Evidens om 

smitterisiko på området er fortsat sparsomt og af principielle og praktiske hensyn samt ud fra et 

forsigtighedsprincip anbefales det at alle med laryngektomi/tracheostomi håndteres ensartet.  

Anbefaling: 

For laryngektomerede: Der bør anvendes mundbind (minimum type I) over næse/mund ud fra 2 

principper: 1) COVID-19 er lokaliseret i øvre luftveje og i høj koncentration i netop næse-svælg området. 2) 

Selv om laryngektomerede har deres øvre luftvej på forsiden af halsen, vil anvendelse af taleventil medføre 

aerosol produktion fra næse/mund. 

Den laryngektomerede bør også bære værnemiddel over deres laryngostoma. Dette kan gøres i form af: 

Vanlig kasette (HME eller tilsvarende) eller maske (minimum Type I).  



   

 

For tracheostomerede: Der bør altid anvendes mundbund over næse/mund, idet en tracheotomi også kan 

tillade passage af luft til næse/svælg og dermed være aerosol producerende ad denne vej.  

Der bør også anvendes værnemiddel over tracheostoma i form af enten filter påsat tracheal kanylen eller i 

form af maske (type I).   
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Podning for COVID-19 af patienter med laryngektomi og tracheostomi. 
 

Baggrund: Borgere med laryngektomi eller tracheostomi der skal COVID-19 podes enten på mistanke 

om sygdom eller med henblik på smitteopsporing, vil blive henvist til de til lokale pode faciliteter.  

Forskning viser at ved COVID-19 infektion er virus til stede i luftvejene i højeste koncentration i 

næsesvælget og med faldende forekomst jo længere kaudalt/distalt man kommer. Teorier omkring 

spredning fra svælg til lunger er at der med større sandsynlighed er tale om aspiration af svælgsekret 

indeholdende virus til lunger end for inhalation af virus. Kasuistikker har beskrevet forekomst af COVID-19 

infektion ved næsesvælgs podning hos laryngektomerede der samtidig havde negative podninger fra 

laryngostoma.   

Viden om COVID-19 er fortsat begrænset og under konstant udvikling. Vejledning om podning til disse 

patient kategorier er således foretaget ud fra principielle og praktiske hensyn samt ud fra et 

forsigtighedsprincip.  

Afgrænsning af anbefaling: Omfatter kun vejledning af podning af patienter med laryngektomi og 

tracheostomi.  

Anbefaling: 

For laryngektomerede:  

Der podes med vanlig procedure fra svælget.  

Der podes fra laryngostoma. Såfremt prøvetager ikke er komfortabel ved at udføre podning 

herfra, kan borgeren selv med anvendelse af spejl og lys selv føre podepind ind i stomaet og 

udføre børstebevægelser og rotationer på lufvejsslimhinden.  

  

For tracheostomerede:  

Der podes med vanlig procedure fra svælget.  

Der podes også fra tracheostoma. Inderkanylen i tracheostoma udtages og der podes fra 

spidsen. Såfremt der ikke er inderkanyle podes der ved at indføre vatpind i kanylen uden at 

fremprovokere hoste refleks.   



  

 

Begge podepinde kan puttes i et medie.  
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