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1.

Syfte och omfattning

Att säkerställa att alla patienter med misstänkt eller verifierad infektionssjukdom
ges möjlighet till likvärdig och säker vård inom Hälso- och sjukvården Region
Gävleborg och hos externa utförare med avtal.

2.

Allmänt

Rekommendation till medicinskt ansvarig läkare för kontakt med infektionsjour,
vid följande infektionstillstånd.
Infektionsjour, dagjour eller bakjour ansvarar för adekvat konsultbedömning och
tar i samråd med patientansvarig läkare ställning till var patienten fortsättningsvis
skall vårdas.

3.

Ansvar och roller

3.1.

Riktlinjer att följa:

Nedan följer infektionstillstånd med riktlinjer för åtgärd och prioritering av
patienter sett ur ett länsperspektiv. Inkluderat i detta finns även kriterier för
regionvård.
3.1.1. Remisshantering:
All remisshantering som rör regionvård ska alltid hanteras via infektionsenheten.
Med infektionsjour syftas:
Dagjour – 08.00-17.15 mån - tor, 08.00-14.45 fre.
Telefon 50182, sökare 111
Bakjour – jourtid via sjukhuswebben, växeln eller avd 120.
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OMEDELBAR KONTAKT MED INFEKTIONSJOUR INOM 1 TIMME
DIAGNOS
LÄNSPERSPEKTIV/VÅRDNIVÅ
Patient kan efter överenskommelse med
Svår sepsis
infektionsjour, IVA-jour vårdas antingen på
hemortssjukhus, Gävle sjukhus alt. regionsjukhus.
Misstänkt CNS infektion

Hud och mjukdels infektion med
allmänpåverkan
Svår nedre luftvägsinfektion med
allmänpåverkan
Infektion hos patient med nedsatt
immunförsvar

Patient kan efter överenskommelse med
infektionsjour, IVA-jour vårdas antingen på
hemortssjukhus, Gävle sjukhus alt. regionsjukhus.
Patient kan efter överenskommelse med
infektionsjour, IVA-jour vårdas antingen på
hemortssjukhus, Gävle sjukhus alt. regionsjukhus.
Patient kan efter överenskommelse med
infektionsjour, IVA-jour vårdas antingen på
hemortssjukhus, Gävle sjukhus alt. regionsjukhus.
Patient kan efter överenskommelse med
infektionsjour, vårdas antingen på hemortssjukhus
alt. Gävle sjukhus.

KONTAKT MED INFEKTIONSJOUR INOM 12 TIMMAR
DIAGNOS
LÄNSPERSPEKTIV/VÅRDNIVÅ
Patient kan efter överenskommelse med
Febril sjukdom förvärvad utomlands
infektionsjour, handläggas antingen på
hemortssjukhus alt. Gävle sjukhus
Patient bör normalt vårdas på infektionsavdelning
Misstänkt eller verifierad endokardit
men kan efter överenskommelse med infektionsjour
vårdas antingen på hemortssjukhus eller på annan
enhet.
.
Patient bör normalt vårdas på infektionsavdelning.
Isoleringskrävande patient p.g.a. hög
Individuell bedömning med infektionsjour angående
smittsamhet eller infektionskänslighet
vårdnivå och transport.
Vårdas på infektion och i dialog med lungläkare
Tuberkulos: multiresistent eller
extrapulmonell. Co-infektion med HIV
Ny upptäckt HIV eller infektion hos känd
HIV patient

Alltid kontakt med infektionsjour. Handläggning
utifrån patientens medicinska vårdbehov.

Akut virus hepatit

Patient bör normalt vårdas på infektionsavdelning
men kan efter överenskommelse med infektionsjour
vårdas antingen på hemortssjukhus eller på annan
enhet.
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KONTAKT MED INFEKTIONSJOUR INOM 3 DYGN
DIAGNOS
LÄNSPERSPEKTIV/VÅRDNIVÅ
Patient kan efter överenskommelse med
Svåra djupa sårinfektioner med
infektionsjour och kirurg/ortopedjour vårdas
revisionsbehov
antingen på hemortssjukhus alt. Gävle sjukhus.
SAMORDNAS MED ORTOPEDBEDÖMNING.
Komplicerade led och skelett infektioner
Patient kan efter överenskommelse mellan
infektions- och ortopedjour vårdas på
hemortssjukhus eller Gävle sjukhus.
Handläggning utifrån patientens medicinska
MRB – multiresistenta bakterier
vårdbehov.
Handläggning utifrån patientens medicinska
Oklar feber
vårdbehov.
KONTAKT MED INFEKTIONSJOUR I SÄRSKILDA FALL
DIAGNOS
LÄNSPERSPEKTIV/VÅRDNIVÅ
Handläggning utifrån patientens medicinska
Övriga infektionssjukdomar med behov
vårdbehov.
av slutenvård
Okomplicerade hud- och
mjukdelsinfektioner

Vårdas på hemortssjukhus.

Okomplicerade övre urinvägsinfektioner

Vårdas på hemortssjukhus.

Okomplicerade pneumonier

Vårdas på hemortssjukhus.
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4.
Dokumentnamn
Antibiotikaval STRAMA

Plats
http://www.regiongavleborg.se/globalas
sets/landstinget_ao/smittskyddsenhet/strama/rekommenda
tioner_sluten_och_oppenvard/antibiotik
aval_lathund.pdf

Calici – omhändertagande av Calicipatienter på
Gävle sjukhus

http://platinadoksok.lg.se/DocSearch/do
wnloadfile.aspx?objectID=124575

Calici – omhändertagande av Calicipatienter på
Hudiksvalls sjukhus

http://platinadoksok.lg.se/DocSearch/do
wnloadfile.aspx?objectID=27475

HIV – samverkan mellan primärvård och infektion http://platinadoksok.lg.se/DocSearch/do
vid misstänkt eller nyupptäckt HIV eller Hepatit
wnloadfile.aspx?objectID=40562
Influensasmitta – förhindra spridning
http://platinadoksok.lg.se/DocSearch/do
wnloadfile.aspx?objectID=31678
Infektionsläkarföreningens nationella
rekommendation för Pneumoni
Infektionsläkarföreningens nationella
rekommendation för Svår sepsis och septisk chock
Infektionsläkarföreningens nationella
rekommendation för UVI hos vuxna

5.

http://infektion.net/sites/default/files/pdf
/Vardprogram_Pneumoni_2016.pdf
http://infektion.net/sites/default/files/pdf
/final_svar sepsis och septisk chock
151103.pdf
http://infektion.net/sites/default/files/VP
_UVI_131004.pdf
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