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Bakgrund
Betahemolytiska streptokocker (Grupp A, C och G)
Det finns flera olika streptokockarter som kan orsaka infektioner. De vanligaste
och allvarligaste är så kallade betahemolytiska streptokocker och delas in i två
grupper. S. pyogenes (Grupp A) och S. dysgalactiae (Grupp C och G).
Asymtomatiskt bärarskap i svalg och vagina förekommer.
Smittsamhet
Streptokocker sprids genom direkt och indirekt kontaktsmitta. Vanliga smittvägar
är från familjemedlemmar, från mor till barn i samband med förlossning, eller från
personal med sår- och svalginfektion eller kolonisering.
Smittsamheten avtar 48 h efter insatt antibiotikabehandling.

Vårdrutiner
Patient med misstänkt eller konstaterad infektion med S. pyogenes (grupp
A-streptokocker) eller S. dysgalactiae (grupp C och G)
Mottagning

Vårdrum

Vid misstanke om pågående streptokockinfektion
hos den blivande mamman eller någon i närmaste
omgivningen (halsfluss eller hudinfektion) ska
läkare informeras för ställningstagande om
provtagning och behandling.
Eget rum med toalett, dusch och eget skötbord.
Dörren ska vara stängd.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.

Sida 1 av 3

Giltig fr.o.m: 2020-09-10
Giltig t.o.m: 2024-08-13
Identifierare: 191105
Grupp A, C och G - streptokocker i samband med förlossning och hos nyfödd

Skyltning

Märk vårdrummet med gul skylt ”Isolering”
Länk till Smittsamhet eller infektionskänslighetmärkning av vårdrum
Informera patienten att dörren till vårdrummet
märks och varför detta görs

Patient

Mamman och barnet vistas inte i allmänna
utrymmen under minst två dygn efter insatt
antibiotikabehandling.
Vid fortsatta symtom på infektion förlängs
isoleringen.
Påminn om vikten av god handhygien

Personal

Vid risk för exposition för kroppsvätska ska
plastförkläde, visir eller munskydd och
skyddsglasögon användas.
Personal med halsfluss samt infekterade sår ska
inte delta i vården eller i livsmedelshantering.

Medpatienter

Medpatient som haft nära kontakt med den
infekterade patienten uppmanas att uppsöka vård
vid symtom på endometrit, halsfluss eller
sårinfektion.

Måltider

Serveras på rummet.

Avfall
Tvätt

Vanlig rutin

Medicinskteknisk
utrustning/hjälpmedel

Rengörs enligt rutin

Städning

Städning enligt vanlig rutin, se länk Städning i
vårdlokan

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Slutstäd

Enligt rutin

Besök

Personer med halsont ska avstå besök på BB och
neonatalavdelningen.
Besökare till patient med pågående
streptokockinfektion ska informeras om
smittorisken och vikten av god handhygien.

Behandling/undersökning Inga restriktioner. Sedvanliga hygienrutiner
på och utanför enheten
tillämpas

Ledningsrutiner vid misstanke om smittspridning
Smittspårning

Kontakta vårdhygien
Kartlägg riskfaktorer för smittspridning:




Gemensamma lokaler, utrustning,
läkemedel, vårdpersonal
Personal med infekterade sår eller halsont
Familjemedlemmar med infekterade sår
eller halsont

Eventuell provtagning av personal och miljö sker
i samråd med vårdhygien och smittskydd.

Nationella Vårdhandboken Rutin saknas.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig meddela faktaägare.
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