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Innehållsansvarig: Nahid Kondori, Enhetschef, Vårdhygien (nahko1)
Godkänd av: Jerker Isaksson, Överläkare, Läkare onkologi (jeris)
Denna rutin gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rutinen gäller även för Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus,
Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus och är godkänd av respektive chefläkare. Kan appliceras i primärvårds- och
kommunal verksamhet i Göteborg och södra Bohuslän.

Revideringar i denna version
Ersätter tidigare version, senast uppdaterad 2020-12-15 Endast mindre redaktionella ändringar.

Syfte
Denna rutin utgör ett tillägg till rutinen Vårdhygien - Influensa. Utbrott på vårdenhet definieras här
som anhopning av fall (≥2 patienter ≤7 dagar) där det finns misstanke om att smitta skett på enheten.
Flera enstaka fall som inkommit med symtom på influensa räknas inte som ett utbrott.

Bakgrund
Effektiv utbrottshantering bygger på tidig upptäckt och tidiga råd som bryter smittvägar. Om en
patient insjuknar i influensa under pågående vårdtillfälle är det viktigt att klargöra om det finns en
vårdrelaterad smittspridning. Inkubationstiden vid influensa är kort, 1–4 dygn.
Medpatienter men även vårdpersonal med milda symtom kan utgöra en del av smittkedjan.
Smittsamheten är hög tidigt i sjukdomsförloppet. Därför är risken att föra smittan vidare inom vården
störst när man insjuknar på en vårdenhet.

Arbetsbeskrivning
 Uppskatta utbrottets omfattning avseende antal verifierade fall, misstänkta fall samt exponerade
medpatienter. Använd vid behov Loggbok vid influensautbrott.
 Finns det en sannolik källa till smitta t.ex. verifierat/misstänkt fall som vårdats på samma rum?
 Finns andra misstänkta fall i omgivningen (anhöriga/personal/medpatienter)?
 Har ordinarie rutin följts? Se Vårdhygien - Influensa
 Kontakta Vårdhygien för råd. Under jourtid kontaktas bakjour på Infektion.
 Informera VÖL/ställföreträdande samt vid behov även verksamhetschef/motsvarande, bakjour och
akutmottagning/vårdplatskoordinator om pågående utbrott.
Beroende på utbrottets omfattning och drabbad enhet kan följande åtgärder, utöver de som anges i
rutinen vårdhygien vid influensa, bli aktuella.
 Smittsamhetsbedömning utförs och dokumenteras för alla patienter med feber och/eller
luftvägssymtom på enheten.
 Försök minska gemensamma kontaktytor för alla patienter på enheten, t ex vistelse i
gemensamma utrymmen som korridorer och dagrum och omflyttningar av patienter.
 Provtagning av alla patienter med feber och/ eller luftvägssymtom, se analyslista.
 Överväg utvidgad profylaxbehandling, t ex även till patienter som inte delat vårdrum.
 Informera samtliga patienter och anhöriga om uppmärksamhet på influensasymtom.
 Försök fysiskt åtskilja inkuberade patienter från ny inlagda.
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Intagningsstopp
 Intagningsstopp på del av eller hela enheten kan övervägas beroende på smittspridningens
omfattning.
 Intagningsstopp som omfattar hela enheten beslutas enligt rutin för respektive sjukhus.
För Sahlgrenska Universitetssjukhuset se rutin Avvikande vårdplatser – ELVIS.

Ansvar
Linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs av alla medarbetare.

Uppföljning, utvärdering och revision
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i patientjournal om rutinen är kopplad till patient. Övriga
orsaker till avsteg från rutin rapporteras i MedControl PRO eller i befintligt avvikelsehanteringssystem.

Relaterad information
Vårdhygien - Influensa Rutin
Loggbok vid influensa
Luftvägsblock Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Avvikande vårdplatser

- ELVIS Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Arbetsgrupp/Granskare
Representanter för Arbetsgrupp Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Osk Atladottir, hygiensjuksköterska
Martina Sansone, hygienläkare
Granskare:
Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Thomas Wahlberg, Smittskyddsläkare
Smittskydd Västra Götaland
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